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municipal e, principalmente, da 

população. Enxugar os cargos 

comissionados e zelar pelo 

fortalecimento do quadro efetivo é 

um dos benefícios, além, é claro, de 

dar a tão sonhada oportunidade à 

população em realizar um concurso 

na sua cidade. “O concurso tem 

validade de 02 anos, podendo ser 

prorrogado por mais 02, e isso 

fortalecerá muito o quadro de 

efetivos do município. Vai também 

contribuir com a arrecadação ao 

PREVSUL e dar oportunidade de 

emprego a quem precisa. As 

inscrições foram um sucesso e desejo 

sorte a todos.” – disse o prefeito, 

Doutor Alessandro.

SUCESSO: Mais de 7 mil pessoas se 
inscrevem no concurso público da 
prefeitura de Paraíba do Sul

 Após seis anos, a prefeitura 

de Paraíba do Sul realizará um 

concurso público para 

preenchimento de vagas em várias 

áreas da municipalidade. A decisão 

do prefeito, Doutor Alessandro, visa 

cumprir a legislação e dar lisura e 

oportunidade de emprego aquelas 

pessoas que sonham em integrar o 

quadro de funcionários públicos.

 As inscrições foram online 

pelo site da empresa que aplicará as 

provas, a Pro Município, de 29 de 

novembro a 13 de dezembro de 2018. 

Foram 6.278 pagantes e 990 isentos, 

totalizando 7.768 pessoas aptas a 

realizarem a prova e disputarem uma 

das 52 vagas oferecidas inicialmente.

 A realização de um concurso 

público é uma conquista do governo 
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o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:
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Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 

seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 

pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.





Página 4 Ano 02 • Edição 91 • 19 de dezembro de 2018

o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:

Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

DECRETO N.º 1.652/2018

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DECRETO N.º 1.653/2018

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DELIBERAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 19 – 2018

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 

seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 

pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.



o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:

Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.
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DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 

seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

ERRATA

ERRATA EDITAL Nº 003/2018- 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA 

ESTUDOS DE ENSINO SUPERIOR - 

2018

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

LEIS

LEI N° 3.496, DE 08 DE OUTUBRO DE 

2018

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro de 2018

LEI N° 3.497, DE 11 DE OUTUBRO 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

LEI N° 3.504, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

LEI N° 3.509, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 

pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.



o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:

Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 
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seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

MENSAGENS

GABINETE DO PREFEITO

Paraíba do Sul, 03 de Dezembro de 

2018.

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

MENSAGEM nº 043, de 03 de 

Dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

GABINETE DO PREFEITO

Paraíba do Sul, 13 de Dezembro de 

2018.

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

MENSAGEM nº 051, de 13 de 

Dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

GABINETE DO PREFEITO

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro de 

2018.

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 

pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.



o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:

Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 

seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

MENSAGEM nº 052, de 14 de 

Dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

GABINETE DO PREFEITO

Paraíba do Sul, 14 de Dezembro de 

2018.

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

MENSAGEM nº 054, de 14 de 

Dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

PARECER

Parecer CME/PS nº 04/2018

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 

pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.



o ano letivo de dois mil e dezenove; bem como estabelecer eixos 

temáticos dos projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano. As 

creches e o primeiro segmento do Ensino Fundamental teriam dois 

dias para reunião, organização e ambientação das salas; e o segundo 

segmento do Ensino Fundamental teria os mesmos dois dias para 

reuniões e planejamento dos projetos a serem desenvolvidos no ano. 

Finalizada essa questão, o pleno considerou também, que fosse 

contemplado, em uma folha anexa ao calendário escolar de dois mil e 

dezenove, dias específicos para planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a Orientação Pedagógica para 

que se consiga ter um trabalho mais coeso, interligado e eficaz no 

processo de ensino/aprendizagem. Para este Conselho, são nesses 

momentos que são compartilhadas as experiências do corpo docente; 

com consequente troca de ideias, sugestões e mediações para a 

solução dos conflitos na sala de aula. É de fundamental relevância dar 

condições para que esses momentos pedagógicos existam. Por isso, 

por unanimidade, o colegiado ponderou que esses planejamentos 

devam ocorrer de modo que se consiga reunir toda a equipe escolar, 

cada segmento a seu tempo, numa rotina diferenciada de trabalho, 

nesses dias de encontros pedagógicos. Considerando essa ação um 

enorme ganho na prática diária do professor. A escola estando 

integrada e articulada durante todo o ano letivo, com momentos 

específicos para analisar os resultados das ações implementadas, 

torna o processo de aprendizagem mais efetivo. E essa é a grande 

motivação do CME – Paraíba do Sul – RJ, conseguir atuar juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação na construção de uma 

Educação Pública e de qualidade. Finalizando a reunião, foi aprovada 

por unanimidade, a revisão da Deliberação 08/2006 que trazia a 

disciplina de Inglês como sendo parte constituinte da parte 

diversificada do currículo de sexto ao nono ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, nova deliberação será elaborada alterando a 

anteriormente mencionada, colocando o Inglês como disciplina 

obrigatória na Educação Municipal de Paraíba do Sul de sexto ao nono 

ano. Nada mais havendo a constar, eu, Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva desse órgão, lavrei a presente ata que 

dato e assino. Paraíba do Sul, vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezoito.

REVOGA O DECRETO Nº 1.590/2018 E ALTERA O DECRETO Nº 

1.601/2018, QUE TRATAM DO VALOR E REAJUSTE TARIFÁRIO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge 

Bouzada, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XIX, do 

art. 67, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO,a necessidade  atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO as melhorias que serão realizadas no transporte 

público Municipal;

CONSIDERANDO que os valores tarifários a serem praticados ainda 

ficarão abaixo da média dos valores da região, e

CONSIDERANDO, os itinerários das linhas abaixo

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 1.590/2018 e, alterado o 

Decreto Municipal nº 1.601/2018, cujo objeto são o valor e o reajuste da 

tarifa de ônibus, passando a vigorar as tarifas do transporte coletivo 

do Município, para as linhas abaixo especificadas, a partir de 01 de 

dezembro de 2018, os seguintes valores atualizados:

Ao décimo quarto dia do mês de 

dezembro de dois mil e dezoito, 

às quatorze horas e trinta 

minutos, em segunda chamada, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Elaboração do Plano de Ações 

2019 do CME – Paraíba do Sul – 

RJ e; 2) Planejamento da 

Conferência Municipal de 

Educação. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão dizendo ser 

necessário elaborar o esboço de 

um plano de ações para dois mil 

e dezenove, a ser enviado para a 

Coordenação Regional Sudoeste 

I, a pedido da Lurdinha Patrasso. 

No documento deveríamos 

elencar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias almejadas, 

cronograma de visitas as creches 

e escolas municipais públicas e 

privadas, encontros formativos, 

conferências e demais ações a 

serem desenvolvidas. Desta 

forma, mês a mês o pleno 

planejou e organizou as 

demandas iniciais para dois mil e 

dezenove. No desenvolvimento 

deste cronograma, ficou 

acertado pelo colegiado, que em 

março de dois mil e dezenove 

será realizada uma Conferência 

Municipal de Educação. Esse 

evento terá duração de três dias 

e tem como provável data os 

dias: treze, quatorze e quinze de 

março de dois mil e dezenove. 

Quanto ao local, organização, 

infraestrutura e demais questões 

inerentes a esse evento, os 

conselheiros decidiram marcar 

uma sessão extraordinária, às 

quatorze horas, no dia dezoito de 

dezembro de dois mil e dezoito 

com o propósito de estruturá-lo. 

Ficou definido também, que em 

setembro de dois mil e dezenove, 

o CME - Paraíba do Sul-RJ 

promoverá o II Encontro 

Formativo, com tema a ser 

definido. Esse órgão, objetiva 

fortalecer seu trabalho 

paralelamente a Secretaria 

Municipal de Educação, na busca 

de uma Educação de qualidade. 

Nada mais havendo a constar, eu, 

Sabrina de Carvalho Soares 

Albino, Secretária Executiva 

desse órgão, lavrei a presente 

ata que dato e assino. Paraíba do 

Sul, catorze de dezembro de dois 

mil e dezoito.

Ao vigésimo sétimo dia do mês 

de novembro de dois mil e 

dezoito, às quatorze horas, 

conforme convocação prévia, no 

auditório da Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul, 

foi realizada reunião ordinária do 

Plenário do Conselho Municipal 

de Educação, sob a Presidência 

de Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira, 

estando presentes os seguintes 

conselheiros titulares: Sabrina de 

Carvalho Soares Albino e 

Alessandra do Nascimento 

Celestino; e também a 

conselheira suplente, Patrícia 

Ramos Salles. Os conselheiros 

dialogaram a seguinte pauta: 1) 

Relato de participação do CME – 

Paraíba do Sul – RJ na 

Conferência Nacional de 

Educação (Conae 2018); 2) 

Análise do Calendário Escolar; 3) 

Ajuste na Deliberação nº 

08/2006. A Presidente Djenaine 

Sibyl iniciou a sessão ressaltando 

a relevância do CME – Paraíba do 

Sul –RJ ter participado do Conae 

2018. Momento único e ímpar de 

dialogar e discutir os rumos da 

Educação no Brasil; haja visto as 

discrepâncias e diversidades 

existentes em nosso país de 

dimensões continentais. Segundo 

a conselheira Sabrina Albino, que 

também participou do Conae 

2018, essa foi a oportunidade de 

do documento, consideraram ser 

necessário a inserção de mais um 

dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano 

letivo; sendo assim, o período 

letivo iniciaria no dia cinco de 

fevereiro de dois mil e dezenove. 

Essa proposição adveio da 

tentativa, deste colegiado, de 

poder oferecer, a cada unidade 

escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e 

reflexão dos resultados 

(alcançados e os não alcançados) 

pelas unidades de ensino no ano 

de dois mil e dezoito, objetivando 

que possam traçar novas 

diretrizes, ações e (re)definições 

das propostas pedagógicas para 

conhecer de perto as pessoas 

responsáveis por desenvolver e 

fomentar as políticas públicas na 

Educação Nacional. Para elas, a 

Conae 2018 oportunizou novas 

descobertas, conhecimento, 

novos sonhos e projetos para a 

Educação. Djenaine deu 

sequência ao encontro 

apresentando aos conselheiros o 

Calendário Escolar para 

apreciação e validação pelo 

pleno. Foi observado pela 

conselheira Alessandra Celestino 

que o calendário extrapolava os 

duzentos dias letivos, trazendo 

três dias a mais e cinco sábados 

letivos. As demais conselheiras 

disseram ter observado e 

gostariam de saber o porquê 

desses dias. Djenaine explicitou, 

enquanto coordenadora, que se 

faz necessário pelo menos três 

sábados letivos para realizar as 

comemorações da família na 

escola, a festa junina e o prêmio 

literário. No entanto, em especial, 

no ano de dois mil e dezenove, 

um sábado letivo ficou definido 

por conta do desfile cívico em 

setembro. Mediante o exposto, o 

conselho sugeriu a retirada de um 

sábado letivo, visto que o 

calendário traz três dias a mais. 

Viram também que no início do 

ano letivo só havia sido 

estipulado um dia para 

planejamento. Alessandra, 

Sabrina e Patrícia colocaram que 

um dia para planejamento seria 

insuficiente, principalmente em 

escolas de grande porte. Além 

disso, salientaram que com o 

processo de consulta pública, 

algumas unidades terão novos 

gestores; precisando assim, ser 

considerada a possibilidade de 

dois dias de planejamento. 

Nesses dias poderão ocorrer as 

ambientações das salas, reuniões 

para apresentar/definir os 

projetos a serem desenvolvidos 

ao logo do ano, reuniões para 

avaliar os resultados alcançados 

no ano anterior e buscar novas 

ações para otimizá-los. Desta 

forma, após análise e discussão 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação por 

afixação, revogando-se as demais disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 30 de novembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do

Art. 4º. c/c no Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.435/2017

de 30 de Dezembro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$ 

25.780,83 (vinte e vinco mil,

setecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), para reforço 

da(s) dotação(ões) orçamentária(s)

constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Assistência 

Social.

Art. 2º - Os recursos de R$ 17.280,83 (dezessete mil, duzentos e 

oitenta reais e oitenta e três

centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 

anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor,

nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, 

item III da Lei nº 4.320 de

17 de março de 1964, na(s) dotações(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$ 8.500,00 (oito mil, quinhentos reais) para 

atender o Anexo II, serão

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso IV do Art. 5º. da

Lei nº 3.435/2017 c/c Art. 43, §1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, na(s)

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em

contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezembro de 2018.

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NOS 

DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea "f", da Lei 

Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO os feriados nacionais dos dias 25/12/2018 e 01/12/2018;

CONSIDERANDO as festividades celebradas nessas duas datas;

CONSIDERANDO a necessidade de reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, nos 

dias em 24 e 31 de dezembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, 

em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público, o 

expediente será definido pelos respectivos responsáveis das unidades, de modo 

que não haja nenhum prejuízo no atendimento à população.

Art. 2º. Caberá às autoridades competentes de cada órgão fiscalizar o 

cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL DE SELEÇÃO DE 

DIGITADORES E ENTREVISTADORES PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 006/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento no inciso 

IX do artigo 67 c/c alínea f, do inciso I, do artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada, sob a presidência do primeiro nominado, a seguinte 

Comissão Técnica Especial para seleção de Digitadores/ Entrevistadores através 

do Chamamento Público n° 006/2018, conforme segue:

I - Maria Cristina da Costa Visconti;

II - Patrícia de Araújo Machado;

III - Bernadeth Domingos Alves Ferreira.

Art. 2º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 17 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera o art. 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, do CME – Paraíba do Sul -RJ

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no disposto no Decreto Municipal nº 104 / 

1999; revisando seus atos e deliberações, buscando adequá-las às legislações 

atuais pertinentes, vem por meio deste: 

DELIBERAR 

O artigo 3º, VIII, da Deliberação nº 08/2006, deste Conselho, passa a ter a 

seguinte redação:

VIII – A Parte Diversificada da Matriz 

Curricular do 6º ao 9º ano de 

escolaridade, constará de:

a) Produção Textual;

b) Conscientização Turística e 

Ecológica;

c) Geometria.

Parágrafo Único – As disciplinas, 

deste inciso, terão carga horária 

semanal fixada pela Matriz Curricular.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

A presente Deliberação foi aprovada 

por unanimidade.

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 

27 de Novembro de 2018.

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 

(Presidente do CME)

Sabrina de Carvalho Soares Albino

Alessandra do Nascimento Celestino

No item 4.1 requisito d, onde se lê:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos ou apto a se matricular na 

Faculdade Redentor de Paraíba do 

Sul;

Leia-se:

d) Ter realizado a prova do ENEM e 

obtido nota igual ou superior a 580 

pontos;

EMENTA: DETERMINA A PRIORIDADE 

DA MATRÍCULA EM ESCOLAS 

PÚBLICAS MUNICIPAIS ÀS CRIANÇAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL, FÍSICA OU SENSORIAL 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 - Ao aluno portador de 

deficiência intelectual, física ou 

sensorial, fica assegurada a prioridade 

de vaga em escola pública municipal 

mais próxima de sua residência.

Art. 2º - Cada escola pública 

conveniada deverá estipular número 

específico de vagas para alunos 

portadores de deficiência baseado em 

dados estatísticos do Município. Tais 

vagas deverão ser preenchidas até a 

data pré-determinada, após isto, as 

vagas remanescentes podem ser 

preenchidas pelos demais inscritos..

Art. 3° - Só poderão concorrer às 

vagas, crianças residentes nas 

comunidades ou bairros em que a 

escola licenciada se localize, ou em 

que seus responsáveis exerçam 

atividades profissionais.

Art. 4º- As escolas deverão contar 

com profissionais e recursos materiais 

que possibilitem a integração destas 

crianças com os demais alunos e 

garantir que o ensino seja nivelado 

para que o aluno com deficiência 

consiga acompanhar os demais.

Art. 5º - Os educadores da rede 

pública municipal deverão realizar 

cursos de capacitação periódicos 

voltados para a educação especial 

promovidos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Paraíba do Sul.

Art. 6º - O não cumprimento do que 

determina o artigo 1º desta Lei, 

sujeitará a autoridade infratora a 

sanções administrativas aplicáveis.

Art. 7º - As despesas decorrentes da 

aplicação desta Lei correrão das 

dotações orçamentárias do Município, 

suplementadas se necessário

Art. 8º - O poder Legislativo 

regulamentará a presente Lei, no que 

couber, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua 

publicação, a fim de ser 

imediatamente executada.

Paraíba do Sul, 08 de outubro 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  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir CRÉDITO 

ADICIONAL no Orçamento em vigor, 

com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, não previsto anteriormente quando 

elaborada Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma 

arrecadação adicional na referida fonte.

Art.3°. Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 

HORAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ 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 - Ficam as agências bancárias públicas e privadas, do Município de Paraíba 

do Sul, obrigadas a contratar vigilância armada diurnamente, perfazendo as 24 

horas do dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

§ 1º - Os vigilantes de que trata o caput devem permanecer no interior da 

instituição bancária, em local seguro para que possam se proteger em caso de 

sinistro, num período de 24 horas, de posse do botão de pânico e terminal 

telefônico para possível acionamento policial rápido.

§ 2º - O botão de pânico citado no §1º deve notificar a Sala de Operação da Polícia 

Militar do Estado do Rio de Janeiro, e o vigilante deve dispor de dispositivo para 

acionar a sirene de alto volume no lado externo da agência bancária, chamando a 

atenção de transeuntes e afastando delinquentes, de forma preventiva, a cada 

acionamento.

Art. 2º - Conceitua-se vigilante a pessoa adequadamente preparada com curso de 

formação para o ofício devidamente regulamentado pela legislação pertinente.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta Lei, acarreta ao estabelecimento 

infrator, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com aplicação em dobro no 

caso de reincidência, cabendo ao Executivo, a regulamentação para a aplicação 

da mesma.

Art. 4º- O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à 

implantação do disposto nesta Lei, prevendo o órgão responsável pelas 

providências administrativas e de fiscalização.

Art. 5º - As agências bancárias terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem à 

presente legislação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 01 de novembro de 2018

EMENTA: PROÍBE A INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

INACABADAS OU QUE NÃO POSSAM SER USUFRUÍDAS DE IMEDIATO PELA 

POPULAÇÃO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal aprova e eu 

sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Qualquer cerimonial de 

inauguração e entrega de obra pública 

municipal deve ser precedida do 

efetivo desenvolvimento regular das 

atividades a fins a que se destinam ou 

à fruição da utilidade.

Parágrafo único - Para os fins desta 

Lei, obra pública municipal é toda 

construção, reforma e ampliação 

custeada, total ou parcialmente, pelo 

Poder Público Municipal.

Art. 2º - Consideram-se obras 

impossibilitadas de atender a 

população de imediato as:

I - inacabadas: aquelas que não 

estejam aptas a entrarem em 

funcionamento por não preencherem 

as exigências legais; e

II - não possam ser usufruídas de 

imediato pela população: aquelas que 

embora concluídas, possuam 

pendências para atender à população, 

como ausência do número mínimo de 

profissionais para prestação do 

serviço, falta de material de uso 

cotidiano indispensável ou 

equipamento imprescindível ao 

atendimento dos cidadãos.

Art. 3° - As obras públicas municipais 

que, embora não estejam concluídas 

totalmente, mas que possam ser 

usufruídas parcialmente pelos 

cidadãos, poderão ser entregues à 

população, vedado qualquer ato 

solene ou cerimonial para a entrega.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de novembro de 

2018

Oficio N° 0295/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

043/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.503/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.503/2018, que 

"dispõe sobre a regularização do 

direito a alimentação pelo programa 

de merenda escolar aos professores e 

demais servidores da rede municipal 

de ensino".

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão, e consultado o Departamento 

Pessoal, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria não contemplada no Estatuto 

dos Servidores Públicos, que, no 

entanto, cria direitos apenas para 

servidores da área da educação, ao 

estabelecer o direito de se 

alimentarem nas escolas e ainda 

perceberem auxílio-alimentação 

(benefício inexistente no âmbito 

municipal), ferindo assim, o princípio 

da isonomia, garantido 

constitucionalmente. Como visto, tal 

projeto acarretaria um acréscimo 

salarial aos profissionais da área, 

importando em possíveis 

questionamentos judiciais e aumento 

da folha, ao prever o direito a um 

auxílio-alimentação que não existe, e, 

sem que seja realizada qualquer 

estimativa de impacto financeiro e 

avaliação dos limites da Lei de 

responsabilidade Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0309/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

051/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.507/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.507/2018, que 

"institui o Programa Farmácia Cidadã 

no Município de Paraíba do Sul".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "a" e "b", da Constituição 

Federal de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

atribuindo funções estranhas aos 

Agentes Comunitários de Saúde, que, 

por sua vez possuem legislação 

própria que regulamenta suas 

atividades - Lei nº 11.350/2006.

Além disso, há interferência na 

organização administrativa da 

Secretaria Municipal de Saúde, cuja 

competência também é de iniciativa 

privativa dos chefes do Poder 

Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é o 

aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0310/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

052/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.514/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.514/2018, que 

"dispõe sobre a divulgação da 

listagem de medicamentos 

disponíveis e em falta na rede 

municipal de saúde e dá outras 

providências".

Ouvida a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência privativa do 

chefe do Executivo, nos termos do art. 

61, §1º, II, "b", da Constituição Federal 

de 1988 (vício de iniciativa).

O referido projeto de lei acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde, cuja competência também é 

de iniciativa privativa dos chefes do 

Poder Executivo.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Saúde, que, nos termos 

do art. 63, I, da CF/88, também estaria 

dentro da competência do Prefeito.

Vale ser mencionado ainda que o 

projeto de lei em questão contraria a 

legislação federal que trata do 

assunto, como por exemplo, o Decreto 

nº 7.508/2011 (Regulamenta a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, e 

dá outras providências), a Resolução 

da Diretoria Colegiada da ANVISA - 

RDC nº 44/2009 (dispõe sobre Boas 

Práticas Farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização 

de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras providências).

No âmbito municipal, a assistência 

farmacêutica já está devidamente 

regulamentada, através da Instrução 

Normativa nº 001/17, bem como vem 

sendo divulgada periodicamente a 

relação de medicamentos 

padronizados pelo Município - 

REMUME, conforme determinação da 

Organização Mundial da Saúde - OMS.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Oficio N° 0312/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

054/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.508/2018, 

submetido ao Chefe do Executivo 

Municipal para sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.508/2018, que 

"dispõe sobre a implantação de visitas 

anuais a asilos e orfanatos e dá outras 

providências".

Ouvidas a Procuradoria Geral do 

Município e a Secretaria Municipal de 

Educação, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Ao analisar a matéria em foco, foi 

verificada a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, por tratar de 

matéria de competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito 

Federal (art. 24, IX, da Constituição 

Federal), e privativa do chefe do 

Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, 

"b", da Constituição Federal de 1988 

(vício de iniciativa).

O referido projeto de lei versa sobre a 

educação, métodos de ensino e acaba 

interferindo na organização 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Educação, cuja competência 

também é de iniciativa privativa dos 

chefes do Poder Executivo do 

Estados, do Distrito Federal e da 

União.

Outro motivo relevante para o veto é 

o aumento nas despesas da Secretaria 

Municipal de Educação, que, nos 

termos do art. 63, I, da CF/88, também 

estaria dentro da competência do 

Poder Executivo.

Por fim, vale ainda mencionar que o 

projeto de lei em questão contraria o 

direito de liberdade de locomoção dos 

alunos, que, embora por uma causa 

nobre, mas não podem ser obrigados 

a visitarem lugares que não quiserem. 

Ademais, não pode o 

Município/Estado interferir dessa 

forma nos métodos de ensino das 

escolas particulares.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde 

já, à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

Análise e proposições ao calendário 

escolar de 2019 da Rede Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 27 de novembro de 

2018.

A Ilustríssima Srª Secretária Municipal 

de Educação encaminhou um pedido 

à Presidente do Conselho Municipal de 

Paraíba do Sul – RJ, Djenaine Sibyl 

Tomaz Oliveira, para que fosse 

avaliado e concedido parecer sobre o 

Calendário Escolar de 2019 da Rede 

Pública Municipal. 

O colegiado se reuniu e, após análise e 

discussão do documento, considerou 

ser necessário a inserção de mais 1 

(um) dia, no calendário, para 

planejamento do início do ano letivo; 

sendo assim, o período letivo iniciaria 

no dia 05 de fevereiro de 2019.

Essa proposição advém da tentativa, 

desta casa, de poder oferecer, a cada 

unidade escolar, um espaço maior de 

discussão sobre avaliação e reflexão 

dos resultados (alcançados e os não 

alcançados) pelas unidades de ensino 

no ano de 2018.  Objetivando que se 

possa traçar novas diretrizes, ações e 

(re)definições das propostas 

pedagógicas para o ano letivo de 

2019; bem como estabelecer os eixos 

temáticos dos projetos a serem 

desenvolvidos.

Desta forma, as Creches e o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental 

terão 2 (dois) dias para reunião, 

organização e ambientação das salas; 

e o segundo segmento do Ensino 

Fundamental terá os mesmos 2 (dois) 

dias para reuniões e planejamento dos 

projetos a serem desenvolvidos no 

ano.

Este pleno sugere, também, que seja 

contemplado, dentro do calendário 

escolar de 2019, dias específicos para 

planejamento pedagógico nas 

unidades de ensino, juntamente, com a  

Orientação Pedagógica para que se 

consiga ter um trabalho mais coeso, 

interligado e eficaz no processo de 

ensino/aprendizagem. São nesses 

momentos que são compartilhadas as 

experiências do corpo docente; com 

consequente troca de ideias, 

sugestões e mediações para a solução 

dos conflitos na sala de aula. É de 

fundamental relevância dar condições 

para que esses momentos 
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pedagógicos existam.

Sendo assim, julgamos que eles devam 

ocorrer dentro de uma jornada de 

trabalho diferenciada, cada segmento 

a seu tempo. Considerando essa ação 

um enorme ganho na prática diária do 

professor. Porque uma escola 

trabalhando junta, articulada, com 

tempo para pensar no aluno, torna o 

processo de aprendizagem mais 

efetivo.

Sem mais para o momento, 

apresentamos protestos de elevada 

estima e distinta consideração.  

Atenciosamente,

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de 

Educação

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

realizaçãodo Pregão Presencial nº 

086/2018 – Processo Licitatório nº 

092/2018, cujo objetivo é a Seleção 

de empresas especializadas para 

Composição do Quadro geral de 

Registro de Preços, para eventuais 

fornecimentos de Materiais 

Hospitalares, atendo à Secretaria 

Municipal de Saúde. O 

Credenciamento e o recebimento dos 

envelopes “Proposta” e “Habilitação” 

dar-se-ão no dia 09/01/2019 às 09:00 

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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 

Pregão Presencial nº 089/2018 – 

Processo Licitatório nº 095/2018, cujo 

objetivo é a Seleção de empresas 

especializadas para Composição do 

Quadro geral de Registro de Preços, 

para eventuais prestações de serviços 

de Locação de Caminhões e Máquinas 

Pesadas, para atendimento à 

Secretaria Municipal de Transporte, 

Obras e Serviços. O Credenciamento 

e o recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 09/01/2019 às 16:00 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, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

REPUBLICAÇÃO do Pregão 

Presencial nº 084/2018 – Processo 

Licitatório nº 090/2018, cujo objetivo 

é a contratação de Instituição 

Financeira autorizada pelo Banco 

Central, para a prestação de serviços 

de pagamento, com exclusividade, de 

subsídios, vencimentos, proventos, 

demais parcelas estipendiais e 

indenizatórias aos servidores e 

membros do quadro de funcionários 

do Município, doravante 

denominados BENEFICIÁRIOS, 

mediante crédito a ser efetuado em 

contas correntes ou contas salários, 

sem qualquer custo ou ônus para 

estes órgãos ou aos seus membros e 

servidores. O Credenciamento e o 

recebimento dos envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” dar-se-ão 

no dia 10/01/2019 às 10:00 horas, na 

Sede da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 18 de dezembro de 

2018 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 A Secretaria Municipal de 

Educação realizou na noite da última 

quinta-feira, dia 13 de dezembro, no 

Theatro Mariano Aranha a entrega do 

Prêmio Professor Manuel Gonçalves 

D’Ascensão 2018 aos profissionais da 

educação municipal que se destacaram 

pela contribuição dada para a melhoria da 

qualidade da educação básica, por meio 

de experiências bem-sucedidas, criativas 

e inovadoras.

 O Prêmio visa reconhecer o 

mérito de gestores, professores, 

monitores e pedagogos que atuam nos 

segmentos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino, resgatando e valorizando o papel 

desses profissionais como agentes 

fundamentais no processo formativo das 

novas gerações.

 A secretária de educação, Neila 

Bouzada, parabenizou os premiados e 

agradeceu a todos os profissionais da 

educação municipal pelo trabalho e 

empenho que fizeram deste um excelente 

ano para o ensino de Paraíba do Sul.

 O prefeito Doutor Alessandro 

lembrou a importância desta premiação 

para a educação. “Os mestres e todos os 

profissionais que lidam diariamente com a 

responsabilidade de educar merecem ser 

lembrados e homenageados. O Prêmio 

Manuel Gonçalves valoriza a educação de 

qualidade da nossa cidade, e se possível a 

cada ano premiaremos mais profissionais” 

– disse Doutor Alessandro.

Secretaria de Educação entrega Prêmio 
Prof. Manuel Gonçalves D’Ascensão 2018


