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prefeitura é multada diariamente 

por não cumprir uma decisão 

judicial e fazer a licitação do 

transporte. O termo permissionário 

da empresa que atuava na cidade 

era precário e os veículos estavam 

colocando em risco a vida da 

população. Tomei uma medida 

firme, dolorosa, mas necessária. A 

prefeitura assumiu o transporte 

provisoriamente pra ter tempo 

hábil de realizar a licitação e nossas 

expectativas são as maiores 

possíveis na vinda de empresas 

com qualidade e que atendam 

nossa população com segurança e 

conforto.” – disse o prefeito, Doutor 

Alessandro.

Prefeitura de Paraíba do Sul abre 
licitação para nova empresa de 
ônibus realizar transporte coletivo 
na cidade
 Foi publicada no dia 03 de 

Outubro no Diário Oficial do 

Município a minuta de abertura do 

processo licitatório para uma nova 

empresa de ônibus operar em 

Paraíba do Sul, passando então a 

ser responsável pelo transporte de 

passageiros.

 A licitação ocorrerá no dia 

06 de Novembro às 08h e 30min e 

as empresas interessadas em 

disputar já podem retirar o edital 

na Secretaria Municipal de 

Compras e Licitações, que fica na 

Rua Visconde da Paraíba – Nº 11 

(Prédio da Prefeitura), e funciona 

de Seg. à Sexta-Feira, das 

08h30min às 18h.

 A licitação do transporte 

coletivo será uma grande vitória 

para a cidade, afinal desde 2012 

ela vem sendo exigida pelo 

Ministério Público, porém foi 

postergada pelos antigos 

prefeitos.  “Há seis anos a 
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suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________
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PORTARIA

PORTARIA Nº 0161/2018

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

LEI

LEI N° 3.490, DE 20 DE SETEMBRO 

DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO DE 

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.









suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.
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Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 
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os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 
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os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

LEI N° 3.494, DE 04 DE OUTUBRO DE 

2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.





suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

 UG Ficha   Programa de Trabalho Descrição Despesa Fonte de Recursos  Valor 

04 NOVA 04 01 10 301 0038 1 0001 Aquisição de Material Permanente 4 4 90 52 CONVÊNIOS 76.000,00

TOTAL GERAL 76.000,00

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 
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funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

LEI Nº 3.346, DE 30 DE MARÇO DE 2017

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

REPUBLICADO

LEI N° 3.480, DE 16 DE AGOSTO DE 2018

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 
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Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

PUBLICAÇÕES

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro 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 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

ADIAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.
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A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

PROGRESSÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001/2010

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

LEI N° 2.555/2007

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141
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Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.

Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.

ANEXO VI

FORMULÁRIO DE DESEMPENHO FUNCIONAL 2018



suspendendo o curso do processo ou extinguindo-o, conforme o caso.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 4ª. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso e permanência do 

CONTRATANTE ao salão de festas e banheiros do clube de segunda à sexta-feira, 

na forma descrita na cláusula 1ª e seus parágrafos, entregando o espaço limpo e 

livre de qualquer objeto que possa impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização 

do espaço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 5ª. Fica o CONTRATANTE obrigado a:

I. Devolver o espaço utilizado limpo e livre de qualquer objeto que possa 

impossibilitar ou dificultar o acesso e utilização após cada uso;

II. Zelar pelas estruturas físicas do espaço, fixas ou móveis;

III. Não realizar atividades ilícitas ou imorais ou qualquer outra atividade que 

impossibilite a utilização dos demais espaços do clube por seus sócios e 

funcionários;

IV. Efetuar o reparo de qualquer dano que venha a ser causado ao clube durante 

sua utilização, seja por seus servidores, seja por funcionários contratados, ou 

qualquer outra pessoa que esteja utilizando o espaço durante a execução de 

atividades correlatas ao presente termo;

V. Legalizar junto aos órgãos competentes as atividades que desenvolverá, 

inclusive quando houver a participação de menores de idade;

VI. Impedir o acesso do seu público e funcionários às demais dependências do 

clube.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O Presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da 

assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes 

elegem o foro da comarca de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro;

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de 

igual teor.

Paraíba do Sul, ___ de _________ de ________.

_______________________________

CLUBE SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL

_______________________________

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL

DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DO 

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO 

ACT.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

usando das atribuições que lhe confere a 

legislação em vigor, e em cumprimento ao 

Acordo De Cooperação Técnica n° 

001.019.003.2018, celebrado entre a 

Associação Pro - gestão das Águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 

AGEVAP, e o município de Paraíba do Sul, 

para a realização conjunta de atividades 

vinculadas a prestação de serviços de 

topografia e sondagem para subsidiar a 

elaboração dos projetos do sistema de 

esgotamento sanitário neste município.

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR para comporem o 

Grupo de Acompanhamento do ACT, com 

competência para acompanhar todas as 

fases de prestação dos serviços, os 

seguintes servidores:

1. HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO; 

Formação: Engenheiro Ambiental; 

Matrícula: 024746;

2. CRISTIANO DE CASTRO GUIMARÃES; 

Formação: Topógrafo - Matrícula: E – 082.

3. DANILO DA FONSECA BONATTI; 

Formação: Engenheiro Ambiental – 

Matrícula: 024675

Art. 2° - Fica designado como gestor do 

Grupo de Acompanhamento do PMGIRS, 

o servidor HIAGO DE OLIVEIRA BASÍLIO, 

formação: Engenheiro Ambiental e 

Sanitarista.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na 

presente data, revogada as disposições 

em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2018

EMENTA: AUTORIZA A 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS 

VENCIDOS E VINCENDOS DO CLUBE 

SOCIAL DE PARAÍBA DO SUL COM 

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS AJUIZADOS 

OU NÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de 

suas atribuições legais, após a 

aprovação da Câmara Municipal, 

sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizada a 

compensação de créditos vencidos e 

vincendos do CLUBE SOCIAL DE 

PARAIBA DO SUL, CNPJ 

31.080.070/0001-20 em face da 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

com créditos da municipalidade de 

natureza tributária, ajuizados em 

execução fiscal em face do referido 

clube, até a extinção dos débitos 

tributários apurados até o exercício de 

2017.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de Setembro de 

2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, devidamente 

inscrito no CNPJ sob o nº 

29.138.385/0001-30, estabelecida à 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11 - 

Centro, nesta cidade de Paraíba do 

Sul, CEP 25.850-000, no Estado do 

Rio de Janeiro.

CONTRATADO: CLUBE SOCIAL DE 

PARAÍBA DO SUL, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ sob o 

nº 31.080.070/0001-20, localizado à 

Av. Mal. Castelo Branco, 352, Centro, 

Paraíba do Sul, neste ato representado 

por seu presidente LUIZ FERNANDO 

BARBOSA DE QUEIROZ, inscrito no 

CPF sob o nº 514.581.876-91, residente 

e domiciliado à Ladeira do Rosário, 25, 

Centro, Paraíba do Sul.

pelas vias administrativa e judicial.

§ 3º. O não pagamento de três 

parcelas, consecutivas ou não, gerará o 

cancelamento do presente acordo, 

além da multa prevista no parágrafo 

anterior.

Cláusula 3ª. Havendo dívida tributária 

do CONTRATADO para com o 

CONTRATANTE, seja ela parcelada ou 

não, mas que esteja em mora, o 

pagamento do aluguel será 

diretamente utilizado para amortizar 

tal dívida.

Parágrafo Único. Ocorrendo a 

compensação na forma descrita nesta 

cláusula, o Município procederá à 

atualização de eventuais demandas 

judiciais de execução fiscal, 

As partes acima identificadas têm, 

entre si, justo e acertado o presente 

Contrato realizado com acordo de 

Pagamento, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes e pelas condições 

descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO E DA 

DESTINAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 1ª. O contrato visa a utilização 

do salão principal do clube e suas 

dependências, além da recepção do 

salão e sua sala anexa, bem como os 

banheiros masculino e feminino de uso 

geral do clube a fim de atender a 

programas sociais de prevenção de 

doenças realizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e também ações 

promovidas pela Secretaria de 

Educação.

§ 1º. Os espaços acima descritos serão 

disponibilizados de segunda a 

sexta-feira, durante 04 horas diárias, a 

se definir dentro do horário de 

funcionamento normal do clube (das 

09h às 18h) livre de quaisquer objetos e 

limpo. 

§ 2º. Da mesma forma, após o término 

de cada utilização, o espaço será 

devolvido limpo e livre de quaisquer 

objetos.

§ 3º. Sob nenhuma hipótese será 

permitida a utilização do espaço por 

outras Secretarias ou pessoas que não 

as expressamente previstas na 

presente cláusula, ainda que 

pertençam à Administração Pública 

direta ou indireta, ou a qualquer outro 

tipo de programa realizado pelo 

Município de Paraíba do Sul.

DO VALOR E DO PRAZO

Cláusula 2ª. Fica pactuado que será 

cobrado o valor mensal de R$ 6.279,76 

(seis mil, duzentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos) pela 

utilização do espaço na forma descrita 

neste contrato, que vigerá pelo prazo 

de 39 meses, tendo início em 02 de 

outubro de 2017 e término em 30 de 

dezembro de 2020.

§ 1º. Findo o prazo pactuado, havendo 

interesse na manutenção do contrato, 

deverão as partes celebrar novo termo, 

com valores e prazos a serem 

acordados.

§ 2º. O não cumprimento do acordado 

gerará multa de 20% sobre o valor 

pactuado, que poderá ser executado 

EMENTA: DISCIPLINA A FORMA DE DESCARTE DOS LIVROS DAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPAIS, CLASSIFICADOS COMO INSERVÍVEIS E CONTÉM OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, após a aprovação da Câmara Municipal, sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica o poder Executivo autorizado a descartar os livros das bibliotecas que 

estão inservíveis seja por:

a) conteúdo obsoleto e arcaico, que não atendam as necessidades acadêmicas ou 

dos usuários em geral;

b) conter tema de incitação ao preconceito de qualquer espécie;

c) conter linguagem imprópria para os dias atuais, arcaica e incompreensível ou 

em idiomas inacessíveis ao público, ou com abordagem de temas que já foram 

superados pelo avanço das ciências;

d) estarem, infectados, deteriorados, sujos, danificados, que não tenham mais 

condições de uso e nem restauração;

e) estarem em desacordo com as novas regras ortográficas da língua portuguesa, 

salvo as obras consideradas raras;

f)   quantidade excessiva de exemplares.

Art. 2°- Fica terminantemente obrigatório que:

a) os livros a serem descartados ou doados, devam ser encaminhados para a 

reciclagem ou, em se tratando de doação, assinado um termo de doação 

específica junto ao segmento por quem interessar possa.   

Art. 3°- Para doação de livros a municipalidade deverá dar preferência à entidades 

educacionais, culturais, socioassistenciais ou semelhantes, dada essa preferência, 

após avaliação específica e expediente administrativo assinado pelo Prefeito.

Art. 4°- Fica criada a Comissão de Política de Desenvolvimento de Coleções da 

Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos, vinculada a Fundação 

Cultural do Município de Paraíba do Sul, composta por 1 (um) profissional 

Bibliotecário habilitado, 1 (um) membro da Fundação Cultural de Paraíba do Sul, 1 

(um) membro técnico-administrativo da biblioteca e 2 (dois) membros da 

sociedade civil representando os usuários.

Parágrafo Único – Competirá à Comissão de Política de Desenvolvimento de 

Coleções da Biblioteca Municipal Maria da Conceição Almada Passos a elaboração 

de Termos de Descarte a ser assinado pelo Diretor Presidente da Fundação 

Cultural de Paraíba do Sul, onde conste a forma de descarte e justificativa, 

observadas as disposições desta Lei.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 24 de Setembro de 2018

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:                                                                       

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados, quais sejam: 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, DEFINE AS DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ARQUIVOS – SISMARQ.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 95 da 

Lei Orgânica Municipal e considerando 

o estabelecido no artigo 21 da Lei 

Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 

1991, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados, faço saber que a Câmara 

Municipal decreta e eu sanciono a 

seguinte lei:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Art. 1º É dever do Poder Público 

Municipal a gestão documental e a 

proteção especial a documentos de 

arquivos, como instrumentos de apoio 

à administração, à cultura, ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e como elementos de 

prova e informação.

Art. 2º É assegurado ao cidadão o 

direito de acesso pleno aos 

documentos públicos municipais, cuja 

consulta será franqueada de forma ágil 

e de forma transparente pelo Poder 

Público Municipal, na forma desta lei, 

ressalvados aqueles cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado, bem como à 

inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das 

pessoas.

Art. 3º Consideram-se arquivos 

públicos, para os fins desta lei, os 

conjuntos de documentos produzidos, 

recebidos e acumulados por órgãos 

públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo poder 

público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos, em 

decorrência do exercício de suas 

atividades específicas, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a 

natureza dos documentos.

Art. 4º Considera-se gestão de 

documentos o conjunto de 

procedimentos e operações técnicas 

referentes à sua produção, 

classificação, tramitação, uso, 

avaliação e arquivamento de 

documentos em fase corrente e 

intermediária, visando à sua eliminação 

ou recolhimento para guarda 

permanente, que assegura a 

racionalização e a eficiência dos 

arquivos.

Art. 5º Considera-se política municipal 

de arquivos o conjunto de princípios, 

diretrizes e programas elaborados e 

executados pela Administração 

Pública Municipal de forma a garantir a 

gestão, a preservação e o acesso aos 

documentos públicos municipais, bem 

como a proteção especial a arquivos 

privados, considerados de interesse 

público e social para o município de 

Paraíba do Sul.

CAPÍTULO II

Do arquivo público municipal

Art. 6º Fica criado o Arquivo Público 

Municipal, subordinado diretamente ao 

gabinete do prefeito, tendo as 

seguintes competências:

I – formular a política municipal de 

arquivos e exercer orientação 

normativa, visando à gestão 

documental e à proteção especial aos 

documentos de arquivo, qualquer que 

seja o suporte da informação ou a sua 

natureza;

II – implementar, acompanhar e 

supervisionar a gestão de documentos 

arquivísticos produzidos, recebidos e 

acumulados pela administração 

pública municipal; 

III – promover a organização, a 

preservação e o acesso aos 

documentos de valor permanente ou 

histórico recolhidos dos diversos 

órgãos da administração

municipal;

IV – elaborar e divulgar diretrizes e 

normas para as diversas fases de 

administração dos documentos, 

inclusive dos documentos digitais, 

consoante o Modelo de Requisitos 

para Sistemas Informatizados de 

Gestão Arquivística de Documentos 

(e-ARQ Brasil), aprovado pelo 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ), para a organização e 

funcionamento do protocolo e dos 

arquivos integrantes do Sistema 

Municipal de Arquivos (SISMARQ);

V – coordenar os trabalhos de 

classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

orientar, rever e aprovar as propostas 

de Planos ou Códigos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal integrantes do 

SISMARQ;

VI – autorizar a eliminação dos 

documentos públicos municipais 

desprovidos de valor permanente, na 

condição de instituição arquivística 

pública municipal, de acordo com a 

determinação prevista no art. 9º da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991;

VII – acompanhar o recolhimento de 

documentos de valor permanente ou 

histórico para o Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, 

procedendo ao registro de sua entrada 

no referido órgão e ao 

encaminhamento de cópia desse 

registro às unidades de origem, 

responsáveis pelo recolhimento, além 

de assegurar sua preservação e 

acesso;

VIII – promover o treinamento e 

orientação técnica dos profissionais 

responsáveis pelas atividades 

arquivísticas das unidades integrantes 

do SISMARQ;

IX – promover e incentivar a 

cooperação entre os órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal, com vistas à integração e 

articulação das atividades 

arquivísticas;

X – promover a difusão de informações 

sobre o Arquivo Público Municipal de 

Paraíba do Sul, bem como garantir o 

acesso aos documentos públicos 

municipais, observadas as restrições 

previstas em lei;

XI – realizar projetos de ação educativa 

e cultural, com o objetivo de divulgar e 

preservar o patrimônio documental 

sobre a história do município.

Art. 7º O Arquivo Público Municipal 

poderá, ainda, custodiar o acervo de 

valor permanente ou histórico 

produzido e acumulado pela Câmara 

de Vereadores, mediante acordo de 

cooperação firmado entre os chefes 

dos poderes Executivo e Legislativo 

municipais, constituindo, cada um, 

fundo documental próprio.

CAPÍTULO III

Do sistema municipal de arquivos

Art. 8º Ficam organizadas sob a forma 

de sistema, com a denominação de 

Sistema Municipal de Arquivos 

(SISMARQ), as atividades de gestão de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal.

Art. 9º O SISMARQ tem por finalidade:

I – garantir ao cidadão e aos órgãos e 

entidades da administração pública 

municipal, de forma ágil, transparente 

e segura, o acesso aos documentos de 

arquivo e às informações neles 

contidas, resguardados os aspectos de 

sigilo e as restrições administrativas ou 

legais;

II – integrar e coordenar as atividades 

de gestão de documentos de arquivo 

desenvolvidas pelos órgãos setoriais e 

seccionais que o compõem;

III – disseminar normas relativas à 

gestão de documentos de arquivo;

IV – racionalizar a produção da 

documentação arquivística pública;

V – racionalizar e reduzir os custos 

operacionais e de armazenagem da 

documentação arquivística pública;

VI – preservar o patrimônio 

documental arquivístico da 

administração pública municipal;

VII – articular-se com os demais 

sistemas que atuam direta ou 

indiretamente na gestão da 

informação pública municipal.

Art. 10 Integram o SISMARQ:

I – como órgão central, o Arquivo 

Público Municipal de Paraíba do Sul;

II – como órgãos setoriais, as unidades 

responsáveis pela coordenação das 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nas secretarias municipais e 

órgãos equivalentes;

III – como órgãos seccionais, as 

unidades responsáveis pelas 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo nos órgãos ou entidades 

subordinados ou vinculadas às 

secretarias municipais e órgãos 

equivalentes;

Parágrafo único. O Arquivo da Câmara 

Municipal poderá integrar o SISMARQ, 

mediante termo de adesão firmado 

com o órgão central, devendo seguir 

as diretrizes e normas emanadas do 

Sistema, sem prejuízo de sua 

subordinação e

vinculação administrativa.

Art. 11 Os órgãos setoriais e seccionais 

do SISMARQ vinculam-se ao órgão 

central para os estritos efeitos do 

disposto nesta lei, sem prejuízo da 

subordinação ou vinculação 

administrativa decorrente de sua 

posição na estrutura organizacional 

dos órgãos e entidades da 

administração pública municipal.

Art. 12 Compete ao Arquivo Público 

Municipal como órgão central do 

SISMARQ:

I – formular e acompanhar a Política 

Municipal de Arquivos Públicos e 

Privados no âmbito do Poder 

Executivo Municipal;

II – gerir o Sistema;

III – estabelecer e implementar normas 

e diretrizes para o funcionamento dos 

arquivos setoriais e seccionais em todo 

o seu ciclo vital;

IV – coordenar e orientar os trabalhos 

de classificação e avaliação de 

documentos públicos do município, 

aprovar os Planos de Classificação e 

Tabelas de Temporalidade e 

Destinação de Documentos dos 

órgãos e entidades da administração 

pública municipal, bem como as 

atualizações periódicas que ocorrerem 

nos respectivos instrumentos;

V – orientar e acompanhar, junto aos 

órgãos setoriais do SISMARQ, a 

implementação, coordenaçã o e 

controle das atividades, normas e 

rotinas de trabalho relacionadas à 

gestão de documentos nos órgãos 

setoriais e seccionais;

VI – promover a disseminação de 

normas técnicas e informações de 

interesse para o aperfeiçoamento dos 

órgãos setoriais e seccionais do 

SISMARQ;

VII – promover a integração das ações 

necessárias à implementação do 

Sistema, mediante a adoção de novas 

tecnologias de comunicação e 

informação, com vistas à 

racionalização de procedimentos e 

modernização de processos;

VIII – estimular e promover a 

capacitação, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a reciclagem dos 

servidores que atuam na área de 

gestão de documentos de arquivo;

IX – elaborar, em conjunto com os 

órgãos setoriais e seccionais planos, 

programas e projetos que visem ao 

desenvolvimento, agilização e 

aperfeiçoamento do SISMARQ, bem 

como acompanhar a sua execução;

X – manter mecanismos de articulação 

com o Sistema Nacional de Arquivos 

(SINAR), que tem por órgão central o 

Conselho Nacional de Arquivos 

(CONARQ).

Art. 13 Compete aos órgãos setoriais:

I – implantar, coordenar e controlar as 

atividades de gestão de documentos 

de arquivo, em seu âmbito de atuação 

e de seus seccionais, em conformidade 

com as normas aprovadas pelo 

Arquivo Público Municipal;

II – implementar e acompanhar rotinas 

de trabalho desenvolvidas em seu 

âmbito de atuação e de seus 

seccionais, relativamente à 

padronização dos procedimentos 

técnicos referentes às atividades de 

produção, classificação, registro, 

tramitação, arquivamento, 

empréstimo, consulta, expedição, 

avaliação, eliminação, transferência, 

recolhimento e preservação de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, visando o acesso aos 

documentos e informações neles 

contidas;

III – elaborar Planos de Classificação de 

Documentos de Arquivo, com base nas 

funções e atividades desempenhadas 

pelo órgão ou entidade, bem como 

acompanhar a sua aplicação em seu 

âmbito de atuação e de suas 

seccionais;

IV – proporcionar aos servidores que 

atuam na área de gestão de 

documentos de arquivo a capacitação, 

aperfeiçoamento, treinamento e 

reciclagem indispensáveis ao bom 

desempenho de suas funções;

V – participar, com o órgão gestor, da 

formulação das diretrizes e metas do 

SISMARQ.

Art. 14 O SISMARQ poderá contar com 

um sistema informatizado de gestão 

arquivística de documentos que 

atenda aos dispositivos contidos no 

e-arq Brasil, destinado à 

operacionalização, integração e 

modernização dos serviços 

arquivísticos dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal, 

em especial no que tange às atividades 

de protocolo e disseminação de 

informações.

CAPÍTULO IV

Dos documentos públicos municipais

Art. 15. São arquivos públicos 

municipais os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos, 

por órgãos e entidades públicos de 

âmbito municipal, em decorrência de 

suas funções administrativas e 

legislativas.

Parágrafo único. São também públicos 

os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por agentes 

do Poder Público, no exercício de seu 

cargo e/ou função; por pessoas físicas 

e jurídicas que, embora se submetam a 

regime jurídico de direito privado, 

desenvolvam atividades públicas, por 

força de lei; pelas empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

fundações privadas instituídas por 

entes políticos e territoriais e pelas 

concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos referentes a atos 

praticados no exercício das funções 

delegadas pelo Poder Público 

Municipal.

Art. 16 Às pessoas físicas e jurídicas 

mencionadas no parágrafo único do 

art. 15 compete a responsabilidade 

pela preservação adequada dos 

documentos produzidos e recebidos 

no exercício de atividades públicas.

Art. 17 Os documentos públicos 

julgados de valor permanente que 

integram o acervo arquivístico das 

empresas em processo de 

desestatização, parcial ou total, serão 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, por serem 

inalienáveis e imprescritíveis, 

conforme dispõe o art. 10 da Lei 

Federal nº 8.159, de 1991.

§ 1º O recolhimento de que trata este 

artigo constituirá cláusula específica 

de edital nos processos de 

desestatização.

§ 2º Os documentos de valor 

permanente poderão ficar sob a 

guarda das instituições mencionadas 

no art. 18, enquanto necessários ao 

desempenho de suas atividades.

Art. 18 A cessação de atividades de 

instituições públicas e de caráter 

público implica o recolhimento de seus 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, ou sua 

transferência à instituição sucessora.

Art. 19 Os documentos públicos 

municipais são identificados como 

correntes, intermediários e 

permanentes.

§ 1º Consideram-se documentos 

correntes aqueles em curso ou que, 

mesmo sem movimentação, 

constituem objeto de consultas 

frequentes.

§ 2º Consideram-se documentos 

intermediários aqueles que, não sendo 

de uso corrente nos órgãos 

produtores, por razões de interesse 

administrativo, aguardam sua 

eliminação ou recolhimento para a 

guarda permanente.

§ 3º Consideram-se permanentes os 

conjuntos de documentos de valor 

histórico, probatório e informativo, 

que devem ser definitivamente 

preservados.

Art. 20 A eliminação de documentos 

produzidos e recebidos pela 

administração

pública municipal e por instituições 

municipais de caráter público só 

deverá ocorrer se prevista na tabela de 

temporalidade de documentos do 

órgão ou entidade, mediante 

autorização do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul, conforme 

determina o art. 9º da Lei Federal nº 

8.159, de 1991, e de acordo com a 

resolução nº 40, de 9 de dezembro 

de2014, do Conselho Nacional de 

Arquivos – CONARQ, que dispõe sobre 

os procedimentos para a eliminação de 

documentos no âmbito dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder 

Público. 

Art. 21 Os documentos de valor 

permanente são inalienáveis e 

imprescritíveis, de acordo com o artigo 

10 da Lei Federal nº 8.159, de 1991, e 

ficará sujeito à responsabilidade penal, 

civil e administrativa, na forma da 

legislação em vigor, aquele que 

desfigurar ou destruir documentos de 

valor permanente ou considerado 

como de interesse público e social, de 

acordo com o artigo 25 da mesma lei.

CAPÍTULO V

Da gestão de documentos da 

Administração Pública Municipal

SEÇÃO I

Das Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos

Art. 22 Em cada órgão e entidade da 

Administração Pública Municipal será 

constituída [uma] Comissão 

Permanente de Avaliação de 

Documentos (CPAD), que terá a 

responsabilidade de realizar o 

processo de análise dos documentos 

produzidos e acumulados no seu 

âmbito de atuação, com vistas a 

estabelecer prazos para sua guarda 

nas fases corrente e intermediária e 

sua destinação final, ou seja, 

eliminação ou recolhimento para 

guarda permanente, os quais deverão 

integrar a Tabela de Temporalidade e 

Destinação de Documentos de 

Arquivo desse órgão ou entidade.

§ 1º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD são 

grupos permanentes e 

multidisciplinares instituídos nos 

órgãos da Administração Pública 

Municipal, responsáveis pela 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

§ 2º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos deverão ser 

vinculadas ao gabinete da autoridade 

máxima do órgão ou entidade.

§ 3º As Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos serão 

compostas, preferencialmente em 

número ímpar, designados pela 

autoridade máxima do órgão ou 

entidade e serão integradas por 

servidores das seguintes áreas:

I – servidor da assessoria jurídica, com 

especialidade em Direito, responsável 

pela análise do valor legal dos 

documentos;

II – servidor da área de administração e 

finanças;

III – servidores das unidades 

organizacionais às quais se referem os 

documentos, com amplo 

conhecimento das competências e 

atividades desempenhadas pelo órgão 

a qual representa;

IV – outros profissionais ligados ao 

campo de conhecimento de que trata 

o acervo objeto de avaliação, como 

médicos, engenheiros, economistas, 

arquitetos, sociólogos, historiadores, 

bibliotecários, entre outros;

V – representante do Arquivo Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Art. 23 São atribuições das Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos (CPAD):

I – realizar e orientar o processo de 

identificação, análise, avaliação e 

seleção da documentação produzida 

recebida e acumulada no seu âmbito 

de atuação, com vistas ao 

estabelecimento dos prazos de guarda 

e a destinação final de documentos de 

arquivo;

II – elaborar e atualizar Planos de 

Classificação de Documentos e de 

Tabelas de Temporalidade de 

Documentos decorrentes do exercício 

das atividades-fim de seus respectivos 

órgãos, bem como, propor critérios 

para orientar a seleção de 

amostragens dos documentos 

destinados à eliminação;

III – orientar quanto à aplicação dos 

planos de classificação e das Tabelas 

de

Temporalidades;

IV – manter intercâmbio com outras 

comissões ou grupos de trabalhos, 

cujas finalidades sejam relacionadas ou 

complementares às suas, para prover e 

receber elementos de informação e 

juízo, conjugar esforços, bem como 

encadear ações;

VII – coordenar o processo de 

transferência e recolhimento de 

documentos ao Arquivo Público 

Municipal, quando for o caso.

Art. 24 Para proceder à identificação 

dos conjuntos documentais a serem 

analisados caberá à Comissão indicar a 

equipe que procederá à identificação 

desses conjuntos documentais.

Art. 25 Para o perfeito cumprimento de 

suas atribuições, as Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos poderão convocar 

especialistas e ou colaboradores de 

outras áreas que possam assessorar 

e/ou contribuir com subsídios ao 

melhor desenvolvimento dos 

trabalhos, dos estudos e das pesquisas 

técnicas, bem como constituir 

subcomissões e grupos de trabalho em 

caráter eventual.

Art. 26 Os trabalhos a que se referem 

os artigos 3º, 4º e 5º deste decreto não 

serão remunerados e serão prestados 

sem prejuízo das atribuições próprias 

dos cargos ou funções e considerados 

como de serviço público relevante.

Art. 27 Concluídos os trabalhos, as 

propostas de Planos de Classificação e 

de Tabelas de Temporalidade de 

Documentos relativos às atividades 

finalísticas dos órgãos da 

Administração Pública Municipal serão 

validados pela Comissão Permanente 

de Avaliação de Documentos, 

devendo a mesma encaminhar os 

referidos instrumentos ao Arquivo 

Público do Município para apreciação.

Art. 28 Cabe ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, na 

qualidade de Órgão Central do 

SISMARQ, aprovar o Plano de 

Classificação e Tabela de 

Temporalidade área fim e submeter os 

referidos instrumentos ao titular da 

pasta para homologação e publicação 

no Diário Oficial do Município.

Art. 29 Para garantir a efetiva 

aplicação dos Planos de Classificação 

e das Tabelas de Temporalidade de 

Documentos, as Comissões de 

Avaliação de Documentos de Arquivo 

poderão solicitar as providências 

necessárias para sua inclusão nos 

sistemas informatizados utilizados nos 

protocolos e arquivos de seus 

respectivos órgãos.

Art. 30 A execução das determinações 

fixadas na Tabela de Temporalidade 

caberá às unidades responsáveis pelos 

arquivos de cada Secretaria de Estado.

Art. 31 Ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, órgão 

central do SISMARQ, compete, sempre 

que solicitado, dar orientação técnica 

na área arquivística às Comissões 

Permanentes de Avaliação de 

Documentos de Arquivo para 

elaboração e aplicação de Planos de 

Classificação e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos.

Art. 32 A cessação de atividade de 

órgãos públicos, autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público Municipal, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos e 

organizações sociais, implica o 

recolhimento de seus documentos de 

guarda permanente ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul.

Art. 33 Os documentos de valor 

permanente das empresas em 

processo de desestatização, parcial ou 

total, serão recolhidos ao Arquivo 

Público do Município de Paraíba do 

Sul, devendo constar tal recolhimento 

em cláusula específica de edital nos 

processos de desestatização.

Art. 34 Caberá ao Arquivo Público do 

Município de Paraíba do Sul, - órgão 

central do SISMARQ o reexame, a 

qualquer tempo, das tabelas de 

temporalidade, bem como, decidir 

sobre a conveniência e a oportunidade 

de transferências e recolhimentos de 

documentos ao Arquivo Público.

Art. 35 Fica vedada a eliminação dos 

documentos relacionados às 

atividades finalísticas nos órgãos ou 

entidades da administração pública 

municipal que ainda não tenham 

elaborado e oficializada suas Tabelas 

de Temporalidade de Documentos das 

Atividades finalísticas.

SEÇÃO II

Da entrada de documentos de valor 

permanente no Arquivo Público 

Municipal

Art. 36 Os documentos de valor 

permanente, ao serem recolhidos ao 

Arquivo Público Municipal, deverão 

estar classificados, avaliados, 

organizados, higienizados, 

acondicionados e acompanhados de 

instrumento descritivo que permita 

sua identificação e controle.

§ 1º Os órgãos e entidades detentores 

dos documentos a serem recolhidos 

poderão solicitar orientação técnica ao 

Arquivo Público Municipal para a 

realização dessas atividades.

§ 2º As despesas decorrentes do 

preparo, acondicionamento e 

transporte dos documentos a serem 

recolhidos ao Arquivo Público 

Municipal serão custeadas pelos 

órgãos e entidades produtoras e/ou 

detentoras dos arquivos.

Art. 37 O Arquivo Público Municipal 

publicará instruções normativas sobre 

os procedimentos a serem observados 

pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal, para 

a plena consecução do disposto nesta 

seção.

CAPÍTULO VI

Dos arquivos privados de interesse 

público e social

Art. 38 Consideram-se arquivos 

privados os conjuntos de documentos 

produzidos ou recebidos por pessoas 

físicas ou jurídicas em decorrência de 

suas atividades.

Art. 39 Os arquivos privados de 

pessoas físicas ou jurídicas poderão 

ser declarados de interesse público e 

social, por decreto do prefeito, desde 

que contenham conjuntos de 

documentos relevantes para a história, 

a cultura e o desenvolvimento 

científico e tecnológico do município 

de Paraíba do Sul. 

§ 1º A declaração de interesse público 

e social de arquivos privados será 

precedida de parecer instruído com 

avaliação técnica realizada por 

Comissão Especial integrada por 

especialistas, constituída pelo Arquivo 

Público Municipal.

§ 2º O acesso aos documentos de 

arquivos privados de pessoas físicas 

ou jurídicas identificados como de 

interesse público e social deverá ser 

franqueado ao público mediante 

autorização de seu proprietário ou 

possuidor.

§ 3º Os arquivos de entidades privadas 

encarregadas de serviços públicos 

municipais ficam classificados como 

de interesse público e social.

§ 4º A declaração de interesse público 

e social de que trata este artigo não 

implica a transferência do respectivo 

acervo para guarda do Arquivo 

Público Municipal, nem exclui a 

responsabilidade por parte de seus 

detentores, pela guarda e preservação 

do acervo.

§ 5º Os arquivos privados declarados 

como de interesse público e social 

poderão ser doados ao Arquivo 

Público Municipal ou nele depositados, 

a título revogável.

Art. 40 Os proprietários ou detentores 

de arquivos privados declarados de 

interesse público e social poderão 

receber assistência técnica do Arquivo 

Público Municipal, ou de outras 

instituições arquivísticas, mediante 

convênio, objetivando o apoio para o 

desenvolvimento de atividades 

relacionadas à organização, 

preservação e divulgação do acervo.

Art. 41 A alienação de arquivos 

privados declarados de interesse 

público e social deve ser precedida de 

notificação ao município, titular do 

direito de preferência, para que, no 

prazo máximo de sessenta dias, 

manifeste interesse na sua aquisição.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Art. 42 O Poder Executivo Municipal 

fica autorizado a regulamentar a 

estrutura e o quadro funcional do 

Arquivo Público Municipal.

Art. 43 O Arquivo Público Municipal 

terá quadro próprio de servidores 

admitidos de acordo com os 

dispositivos legais em vigor.

Art. 44 É proibida toda e qualquer 

eliminação de documentos 

produzidos, recebidos ou acumulados 

pela Administração Pública Municipal, 

no exercício de suas funções e 

atividades, sem a autorização prévia 

do Arquivo Público Municipal.

Art. 45 Ficará sujeito à 

responsabilidade penal, civil e 

administrativa, na forma do art. 25 da 

Lei Federal nº 8.159, de 1991, e da seção 

iv, do capítulo v, da lei nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, aquele que 

desfigurar ou destruir, no todo ou em 

parte, documento de valor 

permanente ou considerado, pelo 

Poder Público, como de interesse 

público e social.

Art. 46 As disposições desta lei 

aplicam-se às autarquias, fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, 

entidades privadas encarregadas da 

gestão de serviços públicos.

Art. 47 O Poder Executivo Municipal 

regulamentará a presente lei em um 

prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 48 Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paraíba do sul, 

04 de Outubro de 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA – FMSP, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

Art. 1° Fica criado o Fundo Municipal 

de Segurança Pública - FMSP, entidade 

contábil, sem personalidade jurídica, 

destinado a financiar ações e projetos 

que visem à adequação, à 

modernização e à aquisição de 

equipamentos de uso constante para 

os órgãos públicos municipais 

envolvidos em atividades de 

segurança pública.

Art. 2° O fundo Municipal tem por 

objetivo propiciar o desenvolvimento 

da política de Segurança Pública por 

meio de captação, do repasse e da 

aplicação de recursos destinados ás 

funções de Segurança Pública 

Municipal, assegurando meios para a 

expansão e aperfeiçoamento das 

ações de segurança, inclusive obras e 

serviços, viabilizando os investimentos 

constantes na qualificação pessoal e 

profissional dos componentes.

Art. 3° O executivo Municipal num 

prazo de 60 (sessenta ) dias contados 

da publicação desta Lei, baixará 

Decreto regulamentar, provendo os 

recursos que serão utilizados nas 

funções de segurança pública.

Art. 4° O fundo fomentará política de 

incentivo à eficiência da Guarda Civil 

Municipal, Defesa Civil e Divisão de 

Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica autorizado 

ao fundo arcar com despesas oriundas 

de Leis referentes a Segurança Pública 

Municipal.

Art. 5° O Fica autorizado o Município 

de Paraíba do Sul, através do 

Executivo Municipal, firmar convênio 

com entidades de direito público e 

privado para possibilitar a consecução 

da presente Lei.

Art. 6° O Fundo Municipal terá 

orçamento próprio e será administrado 

pela Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública cabendo 

ao conselho Gestor o seu 

gerenciamento e controle. 

§1° O conselho gestor será presidido 

pelo Secretário Municipal de Defesa 

Segurança e Ordem Publica e outros 3 

representantes. 

§2° para validação do Conselho Gestor 

faz ser necessário a nomeação de Um 

Agente da Guarda Civil Municipal, Um 

membro da Coordenadoria de Defesa 

Civil, Um representante da Sociedade 

Civil, NOMEADOS PELO PREFEITO.  

Art. 7° Os recursos do Fundo 

obrigatoriamente serão: 

I – as alienações de bens móveis 

inservíveis utilizados pela Guarda Civil 

Municipal;

II – dotações consignadas anualmente 

no orçamento do Município 

III- recursos provenientes das multas 

oriundas das infrações ao Código de 

Trânsito Brasileiro aplicadas pela 

Guarda Civil Municipal, sendo que a 

destinação dos referidos valores 

deverão obrigatoriamente seguir as 

regras do código de Trânsito 

Brasileiro;

IV – transferência orçamentária 

proveniente de outras entidades 

públicas, doações arrecadadas através 

de campanhas de divulgação 

permanentes, auxílios taxas, 

contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa 

física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira. 

V - receitas decorrentes de convênios, 

aplicações financeiras, acordos, 

transações judiciais, etc; 

VI – recursos provenientes de 

arrecadação e estadia de veículos 

apreendidos nos pátios de 

recolhimento.

VII- recursos provenientes da taxa de 

embarque de passageiros nos 

terminais rodoviários;

VIII – recursos provenientes da taxa da 

arrecadação do estacionamento 

rotativo;

IX – recurso proveniente da taxa dos 

ônibus de excursão;

X -recursos provenientes da 

arrecadação da taxa de fiscalização de 

feiras e eventos

Art. 8° No início de cada exercício será 

transferido para a conta o Fundo 

Municipal Segurança pública 1,5% (um 

vírgula cinco por cento) do orçamento 

destinado à Secretária de Defesa Civil 

Segurança e Ordem Pública para 

assuntos e ações de Segurança 

Pública.

PARÁGRAFO ÚNICO – o saldo positivo 

existente no fundo ao final do exercício 

será transferido para exercício 

seguinte. 

Art. 9° Os recursos que compõem o 

Fundo Municipal serão depositados em 

instituições financeiras oficiais, em 

conta especial e especifica sob 

denominação “Fundo Municipal  de 

segurança Pública” de acordo com as 

normas elaboradas pela Secretaria de 

Fazenda.

Art. 10° O Secretário de Defesa Civil e 

Segurança e Ordem Pública, na 

qualidade de presidente do Conselho 

Gestor do Fundo, é a Autoridade 

competente para autorizar despesas, 

efetuar pagamentos, movimentar 

contas, transferências financeiras e 

reconhecer  dívidas, à contar dos 

recursos do fundo, sempre com aval da 

maioria dos   membros do Conselho 

Gestor. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.

documento a ser arquivado como de 

costume;

Art. 5º - A expedição e o controle das 

Cédulas de Identidade Funcional serão 

de atribuição da Guarda Civil Municipal 

de Paraíba do Sul.

Art. 6º - A Cédula de Identidade 

Funcional será entregue pessoalmente 

ao identificado, mediante assinatura 

de termo de compromisso, cabendo ao 

servidor responsabilizar-se pela sua 

guarda e conservação, não sendo 

obrigado a instituição pelo seu 

pagamento em período inferior 

a(cinco anos);

PARÁGRAFO ÚNICO – O Servidor 

deverá apresentar sua cédula de 

identidade funcional quando solicitado 

pelas autoridades públicas e 

comunicar de imediato o seu extravio, 

perda, dano, furto ou roubo, cabendo 

ainda comunicar perda a instituição 

policial gerando R.O.

Art. 7º - A expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional 

ocorrerá sem prejuízo ao Agente nos 

seguintes casos:

I - furto, roubo ou dano na execução 

do serviço relatado como de costume;

II - mudança de sinais característicos 

ou de dados de qualificação do 

identificado;

III - mudança de situação funcional 

(promoção e outros casos previstos na 

legislação e em plano de cargos e 

salários).

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo 

qualquer das hipóteses tratadas no 

inciso I deste artigo, o servidor deverá 

comunicar imediatamente ao 

Comando da Guarda Civil Municipal, 

bem como registrar o fato na 

Delegacia de Polícia mais próxima do 

local do fato.

Art. 8º - Para expedição da 2ª via da 

cédula de identidade funcional nos 

casos do inciso I do art.7º, o Servidor 

deverá comparecer na Guarda Civil 

Municipal munido da cópia do registro 

de ocorrência policial, crafe com uma 

nova foto.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor 

pagará as despesas de impressão e 

expedição, sempre que for para 

substituição de arma pessoal ou que a 

justificativa não coberta pelo exposto 

no art. 7°.

Art. 9º- A entrega da 2ª via da Cédula 

de Identidade Funcional fica 

condicionada à devolução da anterior, 

ou na hipótese que trata o inciso I do 

art. 7º à apresentação do registro de 

ocorrência policial.

§1º - A não restituição da Cédula de 

Identidade Funcional implicará em 

responsabilidade administrativa, sem 

prejuízo das demais sanções civil e 

penal.

§ 2º - É vedada a reprodução da 

Cédula de Identidade Funcional 

conforme determina Art.3° desta Lei;

§ 3° - Aquele que for surpreendido ou 

apresentar em qualquer hipótese 

Cédula da Guarda Civil Municipal de 

Paraíba do Sul e não for membro da 

corporação ou aquele que tenha uma 

falsificação da mesma responderá na 

forma lei;

Art. 10º - A Cédula de Identidade 

Funcional será recolhida nos seguintes 

casos:

I - proibições de uso previstas na 

Legislação Federal, Estadual e 

Municipal;

II – quando o Agente estiver sobre 

investigação por prática de crime, 

mesmo que administrativo;

III - em caso de cumprimento de pena;

IV – demissão do serviço público, 

exoneração.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de 

passagem para inatividade será 

expedida uma nova cédula de 

identidade funcional indicando a nova 

situação funcional do servidor, de 

maneira a não expor o Agente a 

nenhum tipo de constrangimento.

Art. 11 - O Comandante ou quem este 

designar para tal, dentro da 

administração da Guarda Civil 

Municipal recolherá as Cédulas de 

Identidade Funcional substituídas por 

ocasião de nova expedição efetuando 

a sua destruição após as devidas 

anotações.

PARÁGRAFO ÚNICO – A confecção, 

expedição, distribuição, recolhimento 

e destruição das Cédulas de 

Identidade Funcional serão registrados 

em arquivo próprio. 

Art. 12 - A Cédula de Identidade 

Funcional NÃO terá validade, salvo nos 

casos de inatividade afim atender a 

ordem de superior:

PARÁGRAFO ÚNICO - serão usadas 

Cédulas com data de validade pelos 

que forem afastados por Psicólogos ou 

Similares.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DACÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL 

DOS MEMBROS EFETIVOS ATIVOS E INATIVOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAIS, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Cédula de Identidade Funcional dos membros efetivos 

ativos e inativos da Guarda Civil Municipais, do Município de Paraíba do Sul RJ.

PARÁGRAFO ÚNICO – O documento de que trata o “caput” desde artigo terá fé 

pública, valendo como documento de identidade, sendo individual e intransferível, 

de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo e 

em período de descanso, contendo os dados necessários à identificação dos 

referidos membros.

Art. 2º - A Cédula de Identidade Funcional da Guarda Civil Municipal será 

confeccionada em papel específico, obedecendo às características e o modelo 

Padrão Nacional.

Art. 3° - A Cédula de Identidade Funcional objeto deste Decreto será expedida 

pela 

Secretaria de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública, contendo os seguintes 

itens de identificação do servidor:

I – foto 3x4, de uniforme e sem cobertura;

- nome do agente da Guarda Civil Municipal; 

III – RF;

IV – graduação;

V - emissão;

VI- assinatura do Guarda Civil Municipal;

VII- brasão das Armas Nacionais do Brasil;

VIII- brasão Guarda Civil Municipal;

IX- RG/UF;

X- CPF;

XI- nascimento;

XII- local/UF;

XIII- filiação

XIV- arma e marca;

XV- modelo, acabamento e n° série

XVI- n° SINARME;

XVII- impressão digital polegar direito;

XVIII- assinatura do secretário de Defesa Civil Segurança e Ordem Pública

PARÁGRAFO ÚNICO– Modelo abaixo

Art. 4º- As Cédulas de Identidade Funcional serão assinadas pelo Secretário 

Municipal de Segurança Pública, que poderá delegar atribuição para o 

Comandante da Guarda Municipal, quando assim for necessário, utilizando -se de 

Art. 13- quando servidor estiver de posse da arma institucional esta não constará 

na Cédula que trata esta Lei.

§ 1°- no caso acautelamento de arma pertencente à Instituição Guarda Civil 

Municipal de Paraíba do Sul, o Agente deverá apresentar sempre que solicitado 

documento emitido pela Instituição;

§ 2°- quando envolvido em ocorrência policial, o agente deverá de imediato 

comunicar ao superior de plantão na Instituição.

Art. 14 - Os casos omissos serão solucionados pelo Secretário Municipal de 

Segurança.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário.

.Paraíba do Sul, 04 de Outubro de 2018

(Altera LOA, criando crédito especial para recursos do FNS - Governo Federal)

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge 

Bouzada, Faz saber que a Câmara Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL 

no orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm 

da fonte de recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto 

anteriormente quando da elaboração da proposta de Lei Orçamentária em vigor, 

que resultará em uma arrecadação espontânea da referida fonte; 

Art.3º -  O valor discriminado no Art. 1° desta Lei deverá ser utilizado, 

exclusivamente, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes nas 

Unidades Básicas de Saúde (USBG) do município; 

Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 30 de março de 2017

EMENTA: DENOMINA A RUA HAILTON ESPÍNDOLA DE AGUIAR E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara 

Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, por seu 

Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as disposições 

constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, Processo 

Administrativo nº 2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a realização de CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA 

PERMANÊNCIA, SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ACOLHIMENTO DE IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE, 

PARA A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos e 

condições estabelecidas no edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 17/10/2018 até 

19/11/2018, até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, 

onde o Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 004/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

aREMARCAÇÃO doPregão Presencial nº 069/2018 – Processo Licitatório nº 

074/2018, cujo objetivo é a Seleção de empresas especializadas para Composição 

do Quadro geral de Registro de Preços, para eventuais locações de Aterro 

Sanitário para destinação de resíduos sólidos urbanos do Município de Paraíba do 

Sul, licenciado pelos órgãos Ambientais competentes. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia31/10/2018 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, 17 de outubro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 

Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Estado do Rio de Janeiro – 

PMPS, por seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, de acordo com 

as disposições constantes na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, 

Processo Administrativo nº 2018/10/9058, TORNA PÚBLICO a realização de 

consiste em selecionar empresa do ramo da construção civil, paraexecução de 

projetos e obras, consubstanciados na execução de unidades habitacionais, 

nostermos da Lei 11.977 de julho de 2009, que institui o “PROGRAMA MINHA 

CASA MINHA VIDA”,para atendimento exclusivo da necessidade de moradia da 

população de baixa renda em imóvelde propriedade do Município de Paraíba do 

Sul, situado nos bairros Inema, Eldorado e outrosimóveis ainda a definir, por meio 

da celebração de TERMO DE COOPERAÇÃO, de acordo com opresente edital e 

seus anexos. O MUNICÍPIO proprietário dos terrenos, e a licitante, 

responsávelpelos projetos, construção e infraestrutura, serão parceiros, em 

empreendimentos quesatisfeitos os requisitos legais poderão ser aprovados pela 

Caixa Econômica Federal-CEF, nos termos e condições estabelecidos no edital. O 

prazo para CREDENCIAMENTO ocorrerá no período de 17/10/2018 até 20/11/2018, 

até às 15:00 horas, junto à sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

sediada na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 

Edital encontra-se disponível junto à Secretaria Municipal de Compras e 

Licitações. Demais disposições estão contidas no Edital de Chamamento Público 

nº 005/2018. Informações através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, torna público que, no Item 6, subitem 6.1, do Edital de Licitação nº 

085/2018 - Concorrência Pública nº 001/2018, onde se Lê R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões setecentos e cinquenta mil reais) – Leia-se: R$ 5.500.000,00 (cinco 

milhões e quinhentos mil reais). Publicação por incorreção. Paraíba do Sul/RJ, 17 

de outubro de 2018. Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que o Pregão 

Presencial nº 076/2018 – Processo Licitatório nº 081/2018, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais fornecimentos de medicamentos destinados à 

manutenção da Farmácia Básica do Município de Paraíba do Sul/RJ, fica, de 

acordo com orientação do Procurador Geral do Município,ADIADO “SINE DIE”, 

.para que sejam analisadas as Peças Recursais apresentadas por SOLUMED 

Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda e por FAST Rio 

Comércio e Distribuição Eire li-EPP. Realizadas as devidas análises, será agendada 

nova data para recebimento dos envelopes, através dos e-mails já cadastrados 

junto à Secretaria Municipal de Compras e Licitações. Paraíba do Sul, 17 de 

setembro de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

Processo:2018/6/5141

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original

Contratante:Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

Contratada: PDCA Serviços Ltda- ME

Período: 12 (doze) meses, contados a partir de 30/09/2018

Valor Mensal: R$ 149.651,41 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 

um reais e quarenta e um centavos)

Valor do Contrato: R$ 1.795.816,92 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, 

oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos)

Recurso: Tesouro Municipal

Data Aditivo: 28/09/2018

Amparo Legal: Lei nº 8.666 de 21.06.93. art. 61

A Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal, 

delibera, através desta Instrução Normativa, o seguinte: 

Orientações para o preenchimento do Formulário de Desempenho Funcional 

(Anexo VI, da Lei 2.555/2007)

1.  Sobre a Concessão da Promoção Horizontal

A progressão por mérito profissional ou promoção horizontal, será concedida ao 

servidor, a cada 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, desde que apresente 

resultado fixado no Art. 33 da lei 2.555/2007, observado o respectivo padrão de 

vencimento e nível de capacitação.

A promoção horizontal terá como base a aplicação da Avaliação de Desempenho 

Funcional e gerará efeito financeiro, a partir do mês de janeiro subseqüente  a data 

em que cada servidor completar o interstício de 03 (três) anos.

2. Quem Será Avaliado

Serão avaliados todos os servidores ativos efetivos, independentemente da data 

de ingresso na Prefeitura. 

Todos os servidores deverão ser avaliados independentemente da data de 

ingresso, como também aqueles que estiverem na situação de estágio probatório, 

os lotados provisoriamente ou cedidos para a Secretaria/Setor dos órgãos 

subordinados a Prefeitura, desde que tenham exercido atividades nesta 

Secretaria/Setor por tempo mínimo de 7 (sete) meses, no período considerado 

para a avaliação.

O servidor cedido/lotado a menos de sete meses da conclusão da etapa do 

processo de Avaliação de Desempenho deverá ser avaliado na sua unidade de 

origem. Neste caso, a atual chefia imediata deverá delegar ao chefe anterior, que 

será responsável pela avaliação do servidor, e comunicar a alteração de lotação a 

Comissão de Avaliação.

O Formulário de Desempenho Funcional deverá ser preenchido para todos os 

funcionários, mesmo aqueles que não atenderem as exigências do Art. 34 da Lei 

2.555/2007. A habilitação ou não do servidor a promoção será definida pelo Setor 

de Gestão de Pessoas, a partir dos registros efetuados na Ficha Funcional do 

servidor.

3. O Que Será Avaliado

Os fatores de Avaliação do Desempenho funcional serão divididos em 05 (cinco) 

grupos, conforme relacionado a seguir:

I. RESPONSABILIDADE 

II. QUALIDADE NO TRABALHO

III. CRIATIVIDADE

IV. INICIATIVA

V. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO

- Na avaliação será atribuída graduação através de letras, de A a D,  para cada 

grupo.

- Cada grupo e letra terão peso e valor estipulados, que serão utilizados para a 

obtenção da média de pontos alcançada pelo servidor avaliado. O peso e valor de 

cada grupo e letra serão de conhecimento apenas dos membros da Comissão 

Avaliadora.

- Para nortear a atribuição das letras em cada grupo da avaliação anual poderá ser 

utilizada a tabela abaixo, onde:

A = Não possui a característica

B = Não possui suficientemente a característica

C = Às vezes apresenta a característica

D = Muitas vezes apresenta a característica

4. Preenchimento do Formulário

O Formulário de Desempenho Funcional será enviado a todas as 

Secretarias/Setores.

  O recebimento dos formulários deverá ser protocolado pelo responsável 

pelo setor, que deverá conferir e assinar o recebimento.

A responsabilidade pelo preenchimento dos formulários será da chefia imediata.

O chefe, ao fazer a avaliação do servidor, deverá chamá-lo a participar durante o 

processo, informando-o e orientando-o quanto a sua atuação.

5. Período de Avaliação

• Etapa I - 22 de outubro 22 novembro. Realização das Avaliações pelas 

Secretarias Municipais.

• Etapa II - conferência pelo setor de Gestão de Pessoas: 23 de novembro a 06 de 

dezembro.

• Etapa III - Somatório dos resultados Feito pela comissão: 07 de dezembro a 11 de 

dezembro.

• Divulgação do resultado das avaliações: 20 de dezembro 2018.

• Prazo para apresentação de recursos: 02 e 03 de janeiro.

6. Etapas da Avaliação

A Etapa I consiste da Avaliação que as chefias diretas deverão realizar de todos os 

servidores lotados nas suas Unidades, sob a sua subordinação. Esta Avaliação 

deve ser levada a conhecimento do servidor avaliado, que deverá assiná-la, 

juntamente com o responsável pelo preenchimento, ou seja, a Chefia direta. A 

assinatura do servidor configura concordância com os termos nela contidos. O 

prazo para realização desta etapa e envio dos Formulários de Desempenho 

Funcional (Anexo VI, da Lei 2.555/2007) para a Administração.

A Etapa II consiste da conferência da habilitação ou não do servidor a promoção, 

conforme Art.34 da Lei 2.555/2007, que deverá ser realizada pelo Setor de Gestão 

de Pessoas até o dia 11 Dezembro, data limite para o envio dos Formulários para a 

Comissão.

7. Resultado da Avaliação

O resultado da avaliação será apresentado individualmente, em listagem por 

número de matrícula do servidor, através do site oficial da Prefeitura: 

paraibadosul.rj.gov.br, e também por listagens a serem afixadas no mural 

informativo da Prefeitura e das Secretarias/Setores, observados os prazos 

estabelecidos na presente Instrução Normativa.

8. Recursos

Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão de Desenvolvimento Funcional do 

Servidor Público Municipal e entregue para registro no Protocolo Geral da 

Prefeitura, situado na Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – Paraíba do Sul, nos 

horários de 8h30 as 18h, nos dias definidos nesta Instrução Normativa.

Os recursos deverão ser datilografados ou digitados, apresentados em formulário 

próprio, disponibilizado no Protocolo Geral e deverão conter obrigatoriamente o 

nome completo do servidor, número da matrícula, cargo/função, lotação atual e 

fundamentação clara e ampla dos motivos da interposição.

Paraíba do Sul, 11 de Outubro de 2018.

Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor Público Municipal

CAPITULO X

DA PROMOÇÃO HORIZONTAL

Art. 32. A Promoção horizontal é a passagem do servidor de um padrão de salário 

ou vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de salários ou 

vencimentos da classe de empregos ou cargos a que pertence, cumpridas as 

normas deste Capítulo e de regulamento específico.
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Art. 33. Para fazer jus a promoção 

horizontal o servidor público 

municipal, avaliado anualmente, 

deverá, cumulativamente:

I. Obter, a cada período de 03 (três) 

anos, na média do resultado das três 

últimas avaliações, pelo menos 70% 

(setenta por cento) da soma total dos 

pontos atribuídos aos fatores de 

avaliação, no Formulário de Avaliação 

de Desempenho Funcional, contido no 

anexo VI desta Lei.

II. Cumprir o interstício mínimo de 03 

(três) anos entre uma promoção 

horizontal e outra, ou seja, entre o 

padrão que se encontra para o 

próximo.

Art. 34. A promoção exigirá também o 

atendimento prévio das seguintes 

condições:

I. não ter se afastado do exercício das 

atividades próprias do cargo ou 

função que ocupa, no período de 12 

(doze) meses que antecedem a 

promoção, excetuadas as hipóteses de 

exercício de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação previstas 

em Lei:

II. não ter faltas injustificadas no ano 

imediatamente anterior ao da 

avaliação;

III. não ter sofrido punição disciplinar 

nos 12 (doze) meses que antecedem a 

promoção;

IV. não tiver sido exonerado de cargo 

comissionado  ou função gratificada 

por motivo disciplinar, durante o 

período avaliado;

V. não ter usufruído, no período 

avaliado, licença:

a) para acompanhar cônjuge ou 

companheiro, a exceção de 

tratamento médico mediante 

apresentação de atestado, que deverá 

ser apreciado por Junta Médica do 

Município;

b)  serviço militar;

c) para tratamento de saúde por 

período superior a 120 (cento e vinte) 

dias;

d) para tratar de interesses 

particulares;

e) para exercício fora da 

Administração Pública Municipal, salvo 

as requisições previstas em Lei 

específica.

Art. 35.  O Servidor somente poderá 

concorrer a promoção horizontal se 

estiver no efetivo exercício de seu 

emprego ou cargo, excetuadas as 

hipóteses de cargos em comissão ou 

função gratificada, qualificação 

profissional e readaptação prevista em 

Lei.

CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 36.  A Avaliação de Desempenho, 

feita de forma permanente e apurada 

anualmente em Formulário de 

Avaliação de Desempenho Funcional, 

será analisada e coordenada pela 

Comissão de Desenvolvimento 

Funcional que será criada conforme 

disposto no art. 38 desta Lei, 

observadas as normas estabelecidas 

em regulamento específico, bem como 

os dados extraídos dos assentamentos 

funcionais do servidor.

§ 1º. O Formulário de Avaliação de 

Desempenho Funcional a que se refere 

o caput deste artigo, constante no 

anexo VI desta Lei, deverá ser 

preenchido anualmente pela Chefia 

imediata e pelo servidor avaliado e 

enviado a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional.

§ 2º. Caberá a chefia imediata dar 

ciência do resultado da avaliação ao 

servidor.

§ 3º. Havendo, entre a chefia e o 

servidor divergência em relação ao 

resultado da avaliação, o servidor 

deverá recorrer a Comissão de 

Desenvolvimento Funcional, que 

solicitará da Chefia imediata, nova 

avaliação.

§ 4º. Havendo alteração substancial da 

primeira para a segunda avaliação, 

esta deverá ser acompanhada de 

considerações que justifiquem a 

mudança.

§ 5º. Ratificada pela chefia a primeira 

avaliação, caberá a Comissão 

pronunciar-se a favor de uma delas, 

através de relatório a ser encaminhado 

a Secretaria competente que decidirá 

em caráter final.

§ 6º. Não sendo substancial a 

divergência entre o resultado 

apresentado pela chefia imediata e 

pelo servidor, prevalecerá a primeira.

§ 7º. Considera-se divergência 

substancial aquela que igualar ou 

ultrapassar o limite de 10 (dez) pontos.

Art. 37.  A Secretaria competente 

deverá enviar sistematicamente, ao 

órgão de recursos humanos da 

Prefeitura, para o registro na ficha 

funcional, os dados e informações 

necessárias a aferição do desempenho 

do servidor.

CAPÍTULO XII

DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 38.  Fica criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Servidor 

Público Municipal, constituída por 6 (seis) membros, dos quais 03 (três) serão 

eleitos em Assembléia Geral pelos Servidores pertencentes ao quadro de pessoal 

e os demais, designados pelo Prefeito Municipal, com a atribuição de proceder a 

avaliação periódica de desempenho e promoção dos servidores públicos 

municipais, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamentação específica.

Art. 39.  A alternância dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

verificar-se-á a cada 03 (três) anos de participação, observados, para a 

substituição de seus participantes, os critérios fixados em regulamentação 

específica.

Art. 40.  A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, ordinariamente, 

no mês de JULHO a NOVEMBRO de cada ano, a fim de coordenar a apuração do 

merecimento dos servidores habilitados à promoção.

Art. 41. A Comissão de Desenvolvimento Funcional reunir-se-á, 

extraordinariamente, quando houver necessidade de proceder a avaliação de 

servidor em estágio probatório.

Art. 42.  As promoções serão efetivadas em DEZEMBRO de cada ano, para vigorar 

em JANEIRO do exercício seguinte.

 O prefeito Doutor Alessandro 

oficializou no último dia 10 de outubro 

uma parceria da Prefeitura Municipal e 

Faculdade Redentor com o Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE) 

para estabelecer em Paraíba do Sul um 

dos pólos do Programa Aprendiz 

Legal. O Programa tem o intuito de 

promover a formação de jovens que 

ingressam no mercado de trabalho e 

conta atualmente com 50 jovens no 

pólo de Paraíba do Sul.

 O CIEE tem unidades 

espalhadas em diversos municípios, e 

a unidade operacional mais próxima 

até o momento era a de Três Rios. 

Agora os alunos de Paraíba do Sul e da 

região também poderão se inscrever e 

participar do programa aqui na cidade.

 As aulas começaram esta 

semana e são realizadas no prédio da 

Faculdade Redentor. A princípio o 

Aprendiz Legal oferece as 

capacitações em Ocupações 

Administrativas e Comércio e Varejo.

 O CIEE tem parcerias firmadas 

com 11 empresas de Paraíba do Sul que 

contratam os jovens aprendizes do 

município e região que são 

capacitamos pelo CIEE na parte 

teórica em sala de aula. O CIEE segue 

buscando novas parcerias com o 

objetivo de oferecer mais 

oportunidades aos jovens que 

participam do Programa Aprendiz 

Legal.

 O Superintendente Executivo 

do CIEE, o Prof. Paulo Pimenta, 

participou da cerimônia que oficializou 

a parceria e parabenizou o governo 

municipal pela iniciativa de trazer o 

Aprendiz Legal para a cidade.

 “O que ocorreu hoje aqui em 

Paraíba do Sul foi uma coisa inédita. 

Uma instituição pública, que é a 

Prefeitura, e uma instituição privada, 

que é a Faculdade Redentor, 

intermediados pelo CIEE, conseguiram 

criar uma nova forma de oferecer 

vantagens para o jovem que pretende 

ingressar no mercado de trabalho” – 

disse Paulo.

 O prefeito Doutor Alessandro 

destacou o trabalho positivo da atual 

gestão em prol da juventude 

municipal. “A prefeitura de Paraíba do 

Sul é a maior parceira do CIEE na 

região com cerca de 200 estagiários. 

O Aprendiz Legal é mais uma parceria 

do governo municipal dentre as várias 

ações já desenvolvidas que valorizam 

o jovem sul-paraibano, oferecendo 

oportunidades de emprego e 

educação em nível superior, 

preparação e capacitação para o 

mercado de trabalho, para que os 

nossos jovens possam conquistar do 

sucesso profissional e um futuro 

melhor para eles e suas famílias” – 

frisou Doutor Alessandro. 

 Atualmente a prefeitura de 

Paraíba do Sul é a maior parceira do 

CIEE na região com quase 200 jovens 

estagiários. A parceria com o CIEE foi 

realizada através da Secretaria de 

Educação e Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, com o 

apoio da Câmara Municipal de 

Vereadores.

 As inscrições no Programa 

Jovem Aprendiz são feitas pelo site 

https://portal.ciee.org.br/ e mais 

informações pelo telefone (24) 

2255-1499/ 2252-2790.

Prefeitura firma parceria e traz Programa 
Aprendiz Legal para Paraíba do Sul


