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Alessandro, durante entrevista de 

rádio numa emissora local.

 O prefeito atribuiu o 

pagamento ao forte equilíbrio fiscal 

da Prefeitura, que permite que a folha 

do funcionalismo público sempre seja 

prioridade. “Não estou fazendo mais 

do que minha obrigação, mas o que 

as pessoas precisam refletir é que a 

maioria dos prefeitos do Brasil não 

estão honrando com essa obrigação. 

Isso só está sendo possível porque 

nós somos organizados e 

trabalhamos com seriedade. – frisou.

 Doutor Alessandro lembrou 

ainda das dívidas que assumiu de 

gestões passadas, que infelizmente, 

estão prejudicando muito o 

desenvolvimento da cidade. “Nós já 

pagamos R$ 6,9 milhões em dívidas e 

estamos tendo que pagar 

parcelamentos mensais que 

ultrapassam R$ 1 milhão de reais. É 

dívida do PREVSUL, Precatórios, 

multa ao INSS, PGFN, PASEP, ANA, 

etc. Tudo isso fruto da 

irresponsabilidade de administrações 

anteriores. O pagamento do 13º 

salário implicará diretamente na 

renda da cidade, fortalecendo o 

comércio e as vendas de fim de ano.” 

– disse.             

 Serão R$ 3.310.750,66 (Três 

Milhões, trezentos e dez mil, 

setecentos e cinqüenta reais e 

sessenta e seis centavos) em 

benefício a 1.868 servidores, que 

poderão utilizar esses recursos para 

sanar dívidas, aplicar no comércio e 

fazer a economia local girar. “O 13º 

salário foi pago de forma integral, 

que oferece um impacto muito maior 

ao comércio. Com isso, nós teremos a 

economia movimentada e um 

benefício indireto a vários 

prestadores de serviço.” – finalizou.

Prefeito Doutor Alessandro assegura 
pagamento integral do 13º salário a 
1,8 mil servidores públicos

 De acordo com 

levantamento feito pela CNM- 

Confederação Nacional de 

Municípios, 1 em cada 3 prefeituras 

não sabem se vão pagar o 13 salário. 

Isso quer dizer que 30% dos 

municípios brasileiros não sabem 

quando irão pagar o 13º salário, ou 

seja, 1.856 municípios estão com 

essa indefinição. Em Paraíba do Sul, 

os servidores amanheceram nesta 

quinta-feira, dia 20, com a notícia do 

pagamento integral do benefício. A 

notícia foi dada pelo prefeito, Doutor 
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cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 
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DECRETO

DECRETO N.º  1654 /2018

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E  

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s  

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a  

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

INSTRUÇÃO NORMATIVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

001/SMS/2018.

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.519, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2018. LOA

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

LEI MUNICIPAL N° 3.520, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

LEI MUNICIPAL N° 3.521, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m² (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m² (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal













cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:
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Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1º provêm de 

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

PORTARIAS

P O R T A R I AN.º 182/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 183/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I AN.º 184/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

P O R T A R I A N° 186/2018

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, o Exmo Senhor Prefeito 
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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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;
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Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 
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do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 
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Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 
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cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal



cumprimento da jornada de trabalho, 

cabendo-lhe todas as medidas 

necessáriaspara garantir o fiel 

cumpr imento das  normas 

disciplinadoras da matéria, sob pena 

de responsabilidade nostermos da lei.

Parágrafo único: Toda e qualquer 

comunicação referente ao controle de 

jornada dos servidores deverá ser feita 

através de formulário de Comunicação 

Interna, destinada a Coordenação 

competente, contendo as informações 

necessárias para análise do caso de 

forma clara e objetiva.

Art. 13 - Diante da inviabilidade técnica 

ou impossibilidade temporária de se 

utilizar osistema do ponto eletrônico, o 

chefe imediato adotará os meios 

alternativos necessários ao efetivo 

registroda frequência, sendo vedado 

dispensar o servidor do referido 

registro.

Parágrafo Único: Deverá a chefia 

imediata comunicar imediatamente a 

Coordenação equivalente os casos de 

inviabilidade técnica, impossibilidade 

temporária e ou qualquer outro evento 

que não permita o controle de jornada 

através do ponto eletrônico. 

Art. 14 - O servidor que realiza 

atividades fora da sede do órgão ou da 

entidade em quetenha exercício, 

ficando em consequência inviabilizado 

o registro de sua frequência no ponto 

e letrônico ,  deverá preencher  

formulário de frequência diária, 

submetendo o mesmo a sua chefia 

imediata para acompanhamento.

Art. 15 - O Sistema funcionará em 

caráter experimental por um período 

de 60 (sessenta) dias após a 

publicação da presente Instrução 

Normativa, período para adequações 

que se façam necessárias no sistema, a 

confirmação dos cadastros e 

reconhecimento das digitais, e 

consolidação da nova normativa entre 

chefias e servidores.

Art. 16 - Esta Instrução Normativa 

entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de agosto de 2018.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA 

DO SUL PARA O EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2019.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PARAÍBA  

DO  SUL, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

Faz saber que a Câmara Municipal de 

Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Artigo 1º- Esta Lei estima a receita e fixa a 

despesa do município de Paraíba do Sul 

para o exercício financeiro de 2019, nos 

termos do art. 165o, parágrafo 5o. da 

Constituição da República de 1988, Lei 

4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e 

Lei de Diretrizes Orçamentária, 

compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos 

Poderes do Município, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração municipal 

direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a 

ela vinculados;

Artigo 2º - A receita total estimada no 

orçamento fiscal, seguridade social, já com 

as devidas deduções legais, representa o 

montante de R$ 131.877.020,06 (Cento e 

trinta e um milhões, oitocentos e setenta e 

sete mil, vinte reais e seis centavos), 

conforme Anexo I demonstrado em 

apenso.

I - Orçamento Fiscal está fixado em R$ 

78.177.080,76 (setenta e oito milhões 

cento e setenta e sete mil, oitenta reais e 

setenta e seis centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em 

R$ 53.699.939,30 (Cinquenta e três 

milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

novecentos e trinta e nove reais e trinta 

centavos).

Parágrafo Único -  A receita pública se 

constitui pelo ingresso de caráter não 

devolutivo auferido pelo Ente municipal, 

para a alocação e cobertura das despesas 

públicas. Todo ingresso orçamentário 

constitui uma receita pública, podendo ser 

classificadas em receitas correntes e de 

capital, arrecadadas na forma da 

legislação vigente e especificadas no 

anexo I.

Artigo 3º -  A despesa será realizada 

segundo a discriminação dos quadros 

demonstrativos de órgãos, funções e 

subfunções, natureza da despesa, cujos 

desdobramentos apresentam-se com os 

seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL  4.364.556,76

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL  72.802.756,00

05 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

PARAÍBA DO SUL  652.300,00

06 – FUNDO MUNIC. DA INF. E DA 

ADOLESCÊNCIA  145.368,00

08 - FUNDO ESPECIAL DA 

PROCURADORIA GERAL  212.100,00

Total do Orçamento 

Fiscal...................78.177.080,76

b) Orçamento da Seguridade Social 

03 – FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  1.489.650,00

04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

31.053.800,00

07 – INSTITUTO DE PREVID. DE PARAÍBA 

DO SUL  21.156.489,30

Total do Orçamento da Seguridade 

Social........................... 53.699.939,30

TOTAL GERAL DA DESPESA DO 

MUNICÍPIO...................... 131.877.020,06

Artigo 4º -  Fica o Poder Executivo 

autorizado a:

I - A abrir no curso da execução 

orçamentária de 2019, créditos adicionais 

suplementares até o limite de 50% da 

despesa total fixada por esta Lei, 

utilizando para isso o provável excesso de 

arrecadação e anulações de dotações, 

criando, se necessário, elementos de 

despesas dentro das unidades 

orçamentárias, programas e ações 

existentes;

II - A utilizar os recursos vinculados à conta 

de reserva de contingência, nas situações 

previstas no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e 

artigo 8º. da Portaria Interministerial 163 de 

04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos 

suplementares, por conta do superávit 

financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior, na forma 

do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos 

suplementares provenientes de excesso 

de arrecadação, quando o saldo positivo 

das diferenças, acumuladas mês a mês, 

entre a arrecadação prevista e a realizada 

for efetivamente comprovada, 

considerando-se ainda, a tendência do 

exercício, na forma do artigo 43 da Lei 

4320/64;

V - A abrir no curso da execução do 

orçamento de 2019, créditos adicionais 

suplementares para cobrir despesas 

vinculadas a fonte de recursos específicos, 

cujo recebimento no exercício tenham 

excedido a previsão de arrecadação e 

execução;

VI - A transpor, remanejar ou transferir, 

total ou parcialmente recursos 

orçamentários de uma mesma categoria 

de programação, nos termos do § 3º do 

art. 166 e incisos IV e VI do art. 167 da 

CFR/88;

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que 

trata o inciso I poderá ocorrer de uma 

categoria de programação para outra ou 

de um órgão para outro, dentro da 

estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º.  Entende-se como categoria 

de programação, de que trata o inciso VI 

deste artigo, despesas que fazem parte da 

mesma classificação funcional 

programática e que pertençam ao mesmo 

órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A reserva de contingência do 

RPPS será utilizada exclusivamente para 

custeio de benefícios e pensões dos 

servidores.

Artigo 5º- O Limite autorizado no artigo 

anterior, não será onerado quando o 

crédito se destinar a:

I – Os Valores correspondentes a 

amortização e encargos da dívida e as 

despesas financeiras com operações de 

crédito a contratar;

II – Atender Insuficiência de dotação do 

grupo de pessoal, encargos sociais e 

pagamento de despesas decorrentes de 

precatórios judiciais, amortização e juros 

da dívida mediante a utilização de 

recursos oriundos da anulação de 

dotação;

III – Atender despesas financiadas com 

recursos vinculados a operações de 

crédito, convênios e transferências de 

dotações para criação de novas 

secretarias no âmbito da administração 

pública municipal;

IV – Atender insuficiência de outras 

despesas de custeio e de capital 

consignadas em programas de trabalhos 

das funções saúde, assistência, 

previdência, e em programas de trabalhos 

RETIFICA O DECRETO N° 

1653/2018 ,  DESIGNANDO OS 

M E M B R O S  D A  C O M I S S Ã O  

T É C N I C A  E S P E C I A L  D E

SELEÇÃO DE DIGITADORES/ 

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  atr ibu ições legais  e  

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

fundamento no inc iso IX do 

art igo 67 c/c a l ínea f ,  do inc iso 

I ,  do art igo 95 da Le i  Orgânica 

Munic ipa l ,  

DECRETA:

A r t .  1 º  -  F i c a  r e t i fi c a d a  a  

publ icação fe i ta  através  do 

D e c r e t o  n °  1 6 5 3 / 2 0 1 8 ,  

acrescentando um funcionár io  

e s t a t u t á r i o  n a  C o m i s s ã o  

Técnica Especia l .

Art .  2º  -  F ica  des ignada a  nova 

c o m i s s ã o ,  s o b  a  p r e s i d ê n c i a  

d o  p r i m e i r o  n o m i n a d o ,  a  

s e g u i n t e  C o m i s s ã o  T é c n i c a  

E s p e c i a l  p a r a  s e l e ç ã o  d e  

D i g i t a d o r e s /  E n t r e v i s t a d o r e s

através do Chamamento 

Públ ico n°  006/2018 ,  conforme 

segue:

I  –  M a r i a  C r i s t i n a  d a  C o s t a

Viscont i ;

I I  –  P a t r í c i a  d e  A r a ú j o  

Machado;

I I I  –  Bernadeth Domingos Alves  

Ferre i ra ;

I V  –  P r i s c i l a  S o a r e s  S i l v a  

Fontes .

Art .  3º .   Este  Decreto entrará  

em v igor  na data  de sua 

publ icação,  ficando revogadas 

as  d ispos ições em contrár io .

PARAÍBA DO SUL,  20 DE 

DEZEMBRO DE 2018 .

Institui e Regulamenta o Sistemade 

Ponto Eletrônico no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde.

O Secretário Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE:

Art.1º - Fica instituído o Sistema de 

Ponto Eletrônico em todas as 

Unidades de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul.

Art. 2º- Todas as unidades e serviços 

de saúde, bem como a sede 

administrativa da Secretaria Municipal 

de Saúde terão implantados 

equipamentos eletrônicos com sistema 

de biometria para registro das 

presenças dos servidores em seus 

respectivos locais de serviço.

Art.3º - A implantação do Sistema de 

Ponto Eletrônico visa trazer mais 

transparência no controle de jornada 

de trabalho e mais efetividade aos 

serviços prestados aos cidadãos.

Art. 4º- Caberá a cada servidor 

registrar fielmente as suas marcações 

de registro de ponto nos respectivos 

horários de entrada, saída e retorno 

das refeições, e saída definitiva. Cada 

marcação não realizada e não 

justificada, ensejará o seu devido 

desconto. 

Art. 5º - O servidor que tiver problema 

ou dificuldade para registrar seu ponto 

através da impressão digital deverá 

comunicar o fato imediatamente ao 

setor de RH, para que seja providenciado 

o recadastro da digital.

Art. 6º - No caso de comprovada 

impossibilidade de reconhecimento 

das digitais do servidor pelo sistema 

biométrico, será autorizada a digitação 

de número de documento cadastrado, 

ou outro meio eficaz de registro da 

jornada.

Art. 7º- Poderão ser abonados, a 

critério do Secretário Municipal de 

Saúde, atrasos de até 15 minutos, 

desde que compensados ao final do 

expediente ou descontados no 

intervalo de almoço.

Art. 8º - Por necessidade de serviço, a 

jornada legal do servidor poderá ser 

ampliada, consoante o determinar a 

autoridade competente.

§ 1º -A realização de horas extras está 

condicionada à autorização prévia e 

expressa do Secretário Municipal de 

Saúde, aposta em formulário próprio, 

preenchido e assinado pela chefia 

imediata do servidor.

§ 2º A jornada extraordinária será 

remunerada com o respectivo 

adicional, por cada hora de trabalho 

que exceder a jornada legal, salvo as 

exceções legais. 

§ 3º Salvo casos excepcionais, 

devidamente comunicados pela chefia 

imediata e autorizados pelo Secretário 

Municipal de Saúde, através de 

formulário próprio, a jornada 

extraordinária não poderá exceder de 

duas horas diárias. 

§ 4º O servidor que realizar jornada 

laboral pelo sistema de compensação 

de horário, não fará jus ao adicional, 

considerando o limite semanal 

máximo. 

§ 5º - O controle de compensação de 

horário deverá ser realizado pela 

chefia imediata, cabendo a esta a 

devida Comunicação a Coordenação 

equivalente.

Art. 9º. A jornada extraordinária pode 

ser suprimida pela autoridade 

competente a qualquer tempo, ainda 

que habitualmente prestada, sem 

direito à indenização, não sendo 

incorporada ao vencimento básico 

para qualquer efeito.

Art. 10 – As horas extras que não 

tiverem a autorização deferida na 

forma do artigo anterior, não serão 

consideradas para qualquer efeito.

Art. 11 - Toda falta deverá ser justificada 

em formulário próprio e protocolado 

junto ao RH para providências, em até 

2(dois) dias úteis após a ocorrência, 

anexando o Atestado Médico, quando 

for o caso.

Art. 12 - É de competência da chefia 

imediata do servidor controlar e apurar 

suafrequência, bem como o 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante o cancelamento da 

dotação das respectivas funções.

Artigo 6o- Fica o poder executivo autorizado a contrair operações de crédito, inclusive 

por antecipação de receita, de no máximo 50% do valor do orçamento autorizado para o 

exercício de 2019.

Artigo 7º- Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao 

órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze 

dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. 

Artigo 8º - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações 

de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Artigo 9º - O prefeito municipal, no âmbito do poder executivo, deverá adotar parâmetros 

para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 

receitas, em cumprimento ao que estabelece o art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de 

maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais conforme estabelecido na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em 

virtude de alteração na estrutura organizacional, na legal ou regimental de órgão da 

administração direta ou de entidades da administração indireta, adaptar o orçamento 

aprovado pela presente lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando 

unidades orçamentárias, programas de trabalho e elementos de despesa, necessários à 

redistribuição dos saldos de dotações, inclusive criando cargos em comissão por 

transformação de outros sem aumento de despesas, observando o equilíbrio 

orçamentário.

Artigo 11º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Artigo 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 3.435/2017, COM 

VISTAS À ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

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

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

Art.2º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PERMUTAR UMA ÁREA DE 

TERRAS COM A EMPRESA REGIONAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 

Municipal,  torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele 

sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permutar uma área de terras situada 

na área urbana, de propriedade do Município de Paraíba do Sul, com uma área de 

terras oferecida pela empresa Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.332.001/0001-04, estabelecida na 

Rua       Benedito Conrado, nº 121, Barão de Angra, Paraíba do Sul-RJ, 

representada legalmente por André Luiz Roldon Martins, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.713.810 

SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.487.108-03, de acordo com as seguintes 

especificações e valores:

I - Área de terras na zona urbana, denominada Rua Haílton Espíndola de Aguiar, 

com área total de 744,00m  (setecentos e quarenta e quatro metros quadrados), 

com as seguintes medidas e confrontações: 744,00m  (setecentos e quarenta e 

quatro metros quadrados), confrontando, pela frente em linha de 8,00m com a 

rua Benedito Conrado; pelo lado direito, em linha de 93,00m, confronta com as 

Áreas 1(hum) e 5(cinco), pelo lado esquerdo, em linha de 93,00m com a área 6 e 

pelos fundos, em linha de 8,00m confronta com a Servidão Fernando Fontonet 

Pon Neto (projetada) (Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). 

Valor atualizado: R$ 30.418,29 (trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e 

nove centavos).

Art. 2º Pela Permuta, ora autorizada, a Prefeitura Municipal receberá a escritura 

pública do imóvel abaixo descrito, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

judicial ou extrajudicial, com a finalidade de construção da nova Rua Haílton 

Espíndola de Aguiar:

I - Uma área de terras desmembrada de maior porção sito à Rua Benedito 

Conrado, Barão de Angra, zona urbana do 1º Distrito com área total de 

1.010,00m2 (mil e dez metros quadrados) com as seguintes medidas e 

confrontações: pela frente em linha de 8,00m, confronta com a Rua Benedito 

Conrado, pelos fundos em linha de 4,00m, confronta com a Servidão Fernando 

Fontonet Pon Neto, de um lado em linha de 97,00m, confronta com Emília 

Espíndola Dias, defletindo à esquerda em linha de 76,00m, confronta com João 

Espíndola de Mendonça, e do outro lado, em linha de 93,00m confronta com a 

área remanescente, defletindo à esquerda em linha de 68,00m, confronta com a 

área remanescente. Cadastro Municipal nº 01.05.002.0608.001 (230855-0). Valor 

Atualizado: R$ 120.500,00 (cento e vinte mil e quinhentos reais).

Art. 3º A permuta de que trata esta Lei, se processará de igual para igual, com 

base na avaliação dos imóveis, constantes das escrituras em anexo, que são 

atualizadas, sendo que não caberá ao Município o pagamento de qualquer 

diferença ou ônus, em virtude do interesse de ambas as partes na referida 

permuta.

Art. 4º Observando-se o disposto no artigo 588, do Código Tributário Municipal 

- Lei nº 2.182/2000, a empresa fica isenta do pagamento do Imposto sobre a 

Transmissão "Inter-Vivos" a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis - 

ITBI e Taxas Municipais, referentes à transferência do bem permutado nesta Lei. 

Art. 5º Todas as despesas com escritura pública, registros e certidões, de ambos 

os bens, ficarão por conta e responsabilidade da empresa, sem quaisquer ônus 

para o Município.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Administração, os trâmites 

necessários à escrituração das áreas.

Art. 7º Para fins de atendimento ao disposto no art. 126, da Lei Orgânica 

Municipal, fica desafetada de sua primitiva condição de bem de uso comum, o 

bem descrito no inciso I do art. 1º desta Lei, passando à categoria de bem 

dominical.

Art. 8º Passam a ser partes integrantes desta Lei, as cópias das Certidões de 

Registro dos imóveis descritos no inciso I, do art. 1º e inciso I do art. 2º (Anexo I); 

Planta do Imóvel (Anexo II).

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

EMENTA: ALTERA A LEI Nº 3.234/2015 A FIM DE CRIAR O GRUPAMENTO DE 

TRÂNSITO NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 

suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal,  torna 

público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       

Art. 1º A Lei Municipal nº 3.234, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:

"Art. 3º A Guarda Civil Municipal será composta pelos servidores efetivos dos cargos de 

Agentes de Segurança Patrimonial, Auxiliares de Segurança Municipal e Agentes de 

Trânsito, que exercerão suas atividades em toda a extensão do território municipal, 

cumprindo as leis e assegurando o exercício de poderes constituídos no âmbito de sua 

competência." (NR)

"Art. 4º...................................................

§1º - Dentro da Guarda Civil Municipal serão constituídos um Grupamento Ambiental e 

um Grupamento de Trânsito, ambos em quantitativo suficiente para atender às 

necessidades do Município, que será regulamentada por Decreto, conforme dispõe o 

artigo 3º;

§2º - Os servidores lotados na Defesa Civil e os cargos comissionados de Supervisores 

de Segurança Patrimonial A, B e D, existentes na estrutura administrativa do Município, 

serão subordinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, utilizando 

fardamento próprio e com as atribuições previstas na lei de estrutura administrativa 

vigente;" (NR)

"Art. 7º .................................................

XVIII - exercer, através de seu Grupamento de Trânsito, as competências conferidas, 

nas vias e logradouros municipais, nos termos do artigo 24, do Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), ou, de forma concorrente, mediante Convênios 

celebrados com órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito;" (NR)

"Art. 8º .................................................

Parágrafo Único - Os serviços de escala, os postos de serviço, os locais de prestação de 

serviço no cumprimento do expediente dos Guardas Civis Municipais e dos Agentes de 

Trânsito, e demais encargos da parte de pessoal e de instrução serão de competência 

do Comandante da Guarda Civil Municipal, com a ressalva de que as demais Secretarias 

podem propor, de forma suplementar, os assuntos a serem estudados pelos agentes 

para sua formação, atuação e aperfeiçoamento profissional e que não haja prejuízo ou 

conflitos quanto às ações e trabalhos desenvolvidos no seu âmbito." (NR)

"Art. 8º-A. O Grupamento de Trânsito será composto, exclusivamente, por servidores 

efetivos ocupantes do cargo de Agente de Trânsito, competindo-lhe:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 

atribuições;

II - operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, sob determinação e 

orientação do Secretário Municipal de Segurança Pública;

III - operar os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas 

causas;

V - estabelecer, sob determinação e supervisão do Comandante da Guarda Civil 

Municipal, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes 

para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - autuar e aplicar as medidas administrativas e as penalidades de advertência por 

escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste 

Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

VII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis 

relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como 

notificar e arrecadar as multas que aplicar;

VIII - fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, do Código de Trânsito 

Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

IX - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

X - auxiliar na implementação de medidas da Política Nacional de Trânsito e do 

Programa Nacional de Trânsito;

XI - através de autorização previa e expressa do Secretário Municipal de Segurança 

Pública, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 

trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas de órgão 

ambiental local, quando solicitado;

XIII - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar, 

observando os requisitos técnicos estabelecidos para a circulação desses veículos na 

área do município.

"Art. 9º. Os locais de prestação de serviço no cumprimento de expediente dos Guardas 

Civis Municipais e daqueles lotados no Grupamento Ambiental, podem ser interno ou 

externo à sede da Guarda ou em quaisquer outros bens públicos que se achar 

conveniente, oportuno e necessário, com caráter provisório, mediante requisição do 

respectivo Secretário ao Comandante da Guarda, que analisará a devida pertinência e 

viabilidade. (NR)

Parágrafo Único - Os Agentes de Trânsito deverão prestar serviço exclusivamente 

externo, nas vias e logradouros públicos, exercendo sua competência de manter a 

ordem e a incolumidade das pessoas e dos bens públicos no trânsito, devendo cumprir 

as ordens emanadas pelo Comandante da Guarda Civil Municipal."

"Art. 10. A Guarda Civil Municipal e seus Grupamentos terão sede no Município de 

Paraíba do Sul, na Avenida Brasil, nº 320, Parque Morone, podendo ser alterada em 

razão da necessidade e conveniência para o melhor desenvolvimento de seus 

trabalhos." (NR)

"Art. 12. ...................................................

II - Cargos de provimento efetivo, a serem preenchidos mediante aproveitamento de 

servidores titulares dos cargos de Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de 

Segurança Municipal e Agentes de Trânsito, conforme dispõem os artigos 101 e 

seguintes da Lei Municipal nº 3.229/2015, e através de concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos do inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal de 

1988:" (NR)

"Art. 15. ......................................................

§2º - Ficarão a cargo do comando da Guarda Civil Municipal as apurações de faltas e 

transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos por quaisquer de seus 

integrantes. (NR)

§3º - As irregularidades ou ilicitudes cometidas por integrantes do comando da Guarda 

Civil Municipal serão apuradas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                           

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - construção e na 

estruturação de unidades básicas de saúde.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:                                                       

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

recursos estaduais, não previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta 

de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação espontânea das 

referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - compra de 

medicamentos, investimentos na Atenção Básica e Apoio ao Hospital do Interior.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

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

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

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, 

torna público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a 

seguinte Lei:     

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

Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

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

Fundo Nacional de Saúde - FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 

da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 

espontânea das referidas fontes.

Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1º desta Lei, deverão ser utilizados, 

exclusivamente, para a finalidade para a qual foram repassados - aquisição de 

equipamentos odontológicos e ambulância.

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

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 20 de dezembro de 2018

Oficio N° 0284A-PREF/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042A/2018, que trata de veto ao 

Projeto de Lei n° 3.498/2018, 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 042A, de 08 de 

Novembro 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 3.498/2018, que 

autoriza a Câmara Municipal de Paraíba 

do Sul a conceder assistência médica, 

hospitalar e laboratorial aos seus 

servidores ativos e dependentes, 

através de contrato com operadoras 

e/ou administradoras particulares de 

serviços de saúde, e dá outras 

providências. 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Administração, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela seguinte 

razão: 

Razão do veto

Ao analisarmos a matéria em foco, ficou 

nítida a inconstitucionalidade do 

referido Projeto de Lei, ferindo o 

interesse público primário e os 

preceitos da impessoalidade e 

moralidade administrativas, ao destinar 

verbas públicas que deveriam ser 

revertidas em prol do bem-estar 

coletivo, para atender a interesses 

privados dos agentes públicos e seus 

familiares. Não obstante, tal projeto 

acarretaria um aumento nos valores 

repassados à Câmara, sem que esteja 

incluído no orçamento e sem haver 

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° 0313/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

055/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.512/2018, 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 3.512/2018, que 

"dispõe sobre os critérios para a 

contratação de fornecedores na forma 

de "ficha limpa para fornecedores", 

visando proteger a probidade e 

moralidade na administração municipal 

de Paraíba do Sul, e dá outras 

providências".

Ouvida a Procuradoria Geral do 

Município, 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-se de 

matéria de competência privativa da 

União (normas gerais de licitação e 

contratação), nos termos do art. 22, 

XXVII, da Constituição Federal de 1988.

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,

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Daher Filho, do cargo de Medico 

Próctologista (Processo Seletivo 

Simplificado), lotado na Secretaria 

Municipal de Saúde, a partir de 

01/10/2018, de acordo com o 

processo 2018/10/9163

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

C O N C E D E R, progressão 

funcional, de acordo com a Lei 

2555/2007, Artigos 32, 33 e 34, a 

Nivânia Vieira de Araújo, Nível 07, 

Padrão Salarial H , de acordo com o 

processo 2017/12/10663.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 06  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais,

R E S O L V E:

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

Licença Premio , a Mariza Pontes, 

Merendeira, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, no período 

de 10/12/2018 a 10/12/2019, de 

acordo com o Processo 

2018/10/9405.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 07  DE 

DEZEMBRO DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Paraíba 

do Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

legislação em vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Adélia Soares dos Santos Ferreira, 

portadora do CPF: 099.030.927-41  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018;

Ademir Lima Ramos, portador do 

CPF: 320.529.527-72do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir a 14 de dezembro 

de 2018

Adriana de Paula Silva, portador do 

CPF: 072.208.937.60 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Alexandra Clementino Alves, 

portadora do CPF: 103.706.237-03  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Claudia de Carvalho Ventura, 

portadora do CPF: 120.404.537-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Carla Lameck Barbosa, portador 

do CPF: 111.121.957.50, do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Carolina de Souza, portador do 

CPF: 064.292.197.04 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Ana Kátia Tomaz, portadora do CPF: 

039.739.436-56do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B ,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Maria Pereira, portadora do CPF: 

071.196.297-94do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de dezembro  de 

2018;

Ana Paula dos Santos, portadora do 

CPF: 116.003.457-51  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Pinheiro de Almeida 

Alonso, portadora do CPF: 

077.755.277-90do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 055.566.077-02do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Ana Paula Santos da Silva, portadora 

do CPF: 129.219.747-11do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Ana Paula dos Santos Silva Gomes, 

portador do CPF: 112.736.557.61 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Andrea O. Florencia de Lima, 

portadora do CPF: 115.927.067.89 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018

Anina Paula Mendes dos Santos, 

portador do CPF: 112.638.377.51 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

;Antonia Paula Rezende Silva, 

portadora do CPF: 098.742.317-77  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Antonio Aldonei Correa, portador do 

CPF: 602.162.126-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Aparecida de Jesus Andrade Souza, 

portadora do CPF: 

081.005.457-40do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Aparecida Gouveia da Silva, 

portadora do CPF: 077.618.957-32do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Atanagildo Barros Costa, portador 

do CPF: 707.209.597-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Bianca da Silva Souza, portadora do 

CPF: 116.049.527-09do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Carina dos Passos Costa, portadora 

do CPF: 157.804.697.17 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Carlos Antonio Machado, portadora 

do CPF: 581.740.017-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Carmem Lúcia Sant’anna de Araújo 

Santana, portadora do CPF: 

016.168.847-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Catia Gomes, portadora do CPF: 

119.293.507.16 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cátia Luiza Francisco de Abreu, 

portadora do CPF: 091.925.157-97  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Catia Regina de Oliveira, portador do 

CPF: 012.495.447-26do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Cintia Aparecida Ribeiro Monteiro, 

portadora do CPF: 102.678.197-30do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Claudia Jose Borges, portadora do 

CPF: 092.665.957-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Claudia Luiza da Silva Mendonça, 

portadora do CPF: 011.076.607-50 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Claudia Maria Clementino, portadora 

do CPF: 089.405.877-07  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Corsina da Silva Paredes, portadora 

do CPF: 029.213.317-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiana Alves dos Santos Silva, 

portadora do CPF: 099.381.827-71do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Cristiane da Cruz Ferreira Rocha, 

portadora do CPF: 124.847.467-84do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Cristiane Regina Damião Bispo, 

portadora do CPF: 016.380.677-24  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Cristiane Soares Costa, portadora do 

CPF: 111.625.067.50 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018

Cristiani Hilário Peixoto Clementino, 

portador do CPF: 092.128.387-31 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Dalila Inocencio Corrêa, portadora do 

CPF: 168.285.127-31do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Daniele Soares Santos da Silva, 

portadora do CPF: 

097.750.697-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Davi Soares de Oliveira, portador do 

CPF: 613.264.887-91do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Dulcilena de Moura Bernardes, 

portadora do CPF: 104.944.817-06do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Edilene Pereira da Silva, portadora 

do CPF: 094.522.477-03 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitosretroativos a partir a 14  

de dezembro  de 2018;

Edna Aparecida Amaral Francisco 

Gabriel, portadora do CPF: 

084.412.677-23  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Eliane Miranda, portadora do CPF: 

018.519.147-90do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Eliete Brasilino Couto, portadora do 

CPF: 024.449.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Elisângela Lopes, portadora do CPF: 

086.502.087-62  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Elizabeth Lopes Pereira, portadora 

do CPF: 003.847.427-18do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Elizabeth Vitor dos Santos, portadora 

do CPF: 084.653.417.70 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Emanuel Vitor Soares da Silva, 

portador do CPF: 144.473.937.94 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Escola ,  da  Secretaria 

Municipal de Educação, com efeitos 

retroativos a 14  de dezembro de 

2018; 

Erenice Barcelos Pinheiro, portadora 

do CPF: 014.835.327-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Euzenita Gomes da Silva, portadora 

do CPF: 703.905.927.49 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Fabiana Mendes Corrêa Costa, 

portadora do CPF: 088.904.977-77 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Felipe Gomes dos Santos, portador 

do CPF: 154.186.327.52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Flavia Inacia da Silva, portadora do 

CPF: 125.062.097.00 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional Da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Franciane Rodrigues de Lima, 

portadora do CPF: 127.204.777-61do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Francilaine dos Santos 

Soares,portadora do CPF: 

091.516.667-40  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Geisa Maria Pedroso Sipriano, 

portadora do CPF: 092.556.007.37 

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Escolar ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Gilda Maria Pedrozo Cipriano, 

portadora do CPF: 117.463.067-18   do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Herika de Almeida Pinto, portadora 

do CPF: 102.061.967.84 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Ivonete Lima de Almeida, portadora 

do CPF: 093.167.937-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a  partir de 22 de 

dezembro de 2017;

Jacqueline F. Casais Silva, portadora 

do CPF: 127.056.717.90  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018

Jaine da Rohca Carlos, portadora do 

CPF: 008.746.977.43 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Janaina Pereira de Medeiros, 

portadora do CPF: 075.828.967.77  

do cargo comissionado  de 

Assistente Operacional da Educação 

, da Secretaria Municipal de 

Educação, com efeitos retroativos a 

14 de dezembro de 2018;

Jaqueline Monsores Barros, 

portadora do CPF: 106.901.257-20do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jessica Oliveira Nogueira, portador 

do CPF: 147.927.197.71  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

João Francisco Batista, portadora do 

CPF: 613.223.857-34do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

João Geraldo Rosas, portador do 

CPF: 041.715.237.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

João Luiz Costa, portador do CPF: 

798.951.317-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jomar Luizetto, portador do CPF: 

033.958.947-70do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jordana Andrade Marchi, portadora 

do CPF: 083.854.637-47do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Jorge Luiz Victor dos Santos, 

portador do CPF: 075.829.637.17 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jorge Luiz Karl, portador do CPF: 

823.610.107-04do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Jose Amauri Ferreira, portadora do 

CPF: 489.545.357-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Maria Francisco, portador do 

CPF: 681.716.258-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Jose Ricardo de Moura Lisboa, 

portador do CPF: 076.053.297-41do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Jose Roberto Felix, portadora do 

CPF: 002.086.907-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Joseana A. L. B. dos Santos, 

portadora do CPF: 095.947.307.65 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Josiane de Souza Marques Chagas, 

portadora do CPF: 118.614.487-40do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Julssara Cristina Cesar Sipriana, 

portadora do CPF: 

028.648.597-42do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Juranir Amorim Souza Karl, 

portadora do CPF: 970.855.707-25do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Kátia Helena Aksenow de Souza, 

portadora do CPF: 026.715.267-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Kele Cristina Francisco de Abreu, 

portador do CPF: 105.830.577.80 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Leidson dos Reis Pacheco, portador 

do CPF: 090.075.667-50  do cargo 

comissionado de Assistente 
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Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Leilimar da Silva Oliveira Ferreira, 

portadora do CPF: 162.111.917-31do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lenir Candido Passos, portadora do 

CPF: 082.925.287-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Luana de Aquino Bessa Gouvea, 

portadora do CPF: 142.850.067-74 

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Luciana Alves dos Santos Corrêa, 

portadora do CPF: 072.606.147.65  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Francisco da Silva Pereira, 

portadora do CPF: 075.384.207-62  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luciana Silva, portadora do CPF: 

008.772.267-41do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucilia Tolentino, portadora do CPF: 

025.008.017-64do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Lucimar A. Mendes da Rosa, 

portadora do CPF: 018.260.107.26 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Luiz Fernando Pereira 

Duarte,portador do CPF: 

242.012.277-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Luzia da Costa Silva, portadora do 

CPF: 077.235.827-30do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Luzia Maria de Oliveira, portadora do 

CPF: 082.888.927-95do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Manoel de Andrade, portador do 

CPF: 397.351.507-78 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marcela da Silva Magdalena 

Almeida,portadora do CPF: 

095.354.877-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marcelo PaulinoMendonça,  portador 

do CPF: 002.767.037-66  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia Cristina de Cristo Lima 

Ferreira, portadora do CPF: 

023.515.457-10 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Marcia Cristina P. Rodrigues Reis, 

portadora do CPF: 068.573.867.14 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Márcia da Silva Nascimento Corrêa, 

portadora do CPF: 085.777.947-84  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Márcia de Albuquerque, portadora do 

CPF: 082.929.097-45do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Marcio Marques Pereira, portador do 

CPF: 963.175.237-20do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 029.318.297-30  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Aparecida Rodrigues, 

portadora do CPF: 

008.366.857-84do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Maria Celeste Figueiredo, portadora 

do CPF: 609.514.197-49do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Maria Cidineia Fernandesda Silva, 

portadora do CPF: 014.056.867-07  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Maria das Dores Dias de Carvalho, 

portadora do CPF: 094.181.797-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Fátima de Jesus Florêncio, 

portadora do CPF: 014.056.647-38do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria de Lourdes do Lago Manes, 

portadora do CPF: 529.219.137-04do 

cargo comissionado de Assistente  

de Administração Educacional, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Maria Ely Gonçalves 

Duarte,portadora do CPF: 

041.713.997-77  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Maria Jose Marçal, portadora do CPF: 

082.931.697-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Mariana Santos de Souza, portadora 

do CPF: 163.504.157.01 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Marilza Felício Barbosa, portadora do 

CPF: 123.530747-66do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marinaldo Basilio, portador do CPF: 

976.075.097-04  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Marinea Romualdo Barbosa, 

portadora do CPF: 116.540.007.36 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Mario Antonio do 

Nascimento,portador do CPF: 

786.424.427-00  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marlene Faria de Carvalho, portadora 

do CPF: 020.427.317.06do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Marta Conceição Lamelha, portadora 

do CPF: 120.919.937-86do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Fazenda , 

com efeitos a partir de 21 de 

Dezembro de 2018;

Matheus Raibolt Lopes, portador do 

CPF: 163.805.047-37do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

 Monica da Silva Cesar, portadora do 

CPF: 111.767.657.95 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Monique Barcelos Pinheiro, 

portadora do CPF: 098.036.517-14  

do cargo comissionado de Assistente 

de Administração Educacional,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Costa da Silva, portadora do 

CPF: 150.571.917-80do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Natalia Vieira Guimarães, portadora 

do CPF: 137.953.957.98 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Neli de Almeida Leal, portadora do 

CPF: 079.278.187-24do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Odair Conceição de Paula, portador 

do CPF: 103.783.887-46do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Odair Nunes, portador do CPF: 

521.255.807-72  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paola Fernanda Cruz Paz Vieira, 

portadora do CPF: 132.311.057.73 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Patrícia da Silva Moraes, portadora 

do CPF: 126.704.397-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto da Silva Junior, 

portador do CPF: 116.122.877.27 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Paulo Roberto Gomes das Silva, 

portador do CPF: 565.578.417-34do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Paulo Sergio Lourenço Silva, 

portador do CPF: 014.835.237.56 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Rafael Bahia Lima, portadora do CPF: 

130.639.787.10 do cargo 

comissionado de Coordenador III,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Regina de Fatima Rodrigues Barros, 

portadora do CPF: 003.847.427-18do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de  21  de 

dezembro de 2018; 

Roberta dos S. M. de Castro, 

portadora do CPF: 133.463.977.93 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Rogéria Teixeira, portadora do CPF: 

069.514.177-50do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2017;

Rogério Pereira Duarte, portador do 

CPF: 023.515.687-61  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Romeica Francisca Elias, portadora 

do CPF: 071.012.897-54do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação, da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos a partir de 21 de 

dezembro de 2018;

Romina Pereira Bernardes,portadora 

do CPF: 080.561.487-79 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de  2018;

Rosa Maria Campos, portadora do 

CPF: 071.111.167-71do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a  14 de 

dezembro de 2018;

Rosana Nunes, portadora do CPF: 

914.485.307.68 do cargo 

comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosania Leal Barbosa Nascimento, 

portadora do CPF: 032.786.857-09  

do cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Rosângela Resende, portadora do 

CPF: 113.195.787-30  do cargo 

comissionado  de Assistente 

Operacional da Educação, da 

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rosanir Costa Silvano, portadora do 

CPF: 083.236.217-48do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Roselaine Aparecida de Oliveira, 

portadora do CPF: 117.450.947-33do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Rosimeri da Silva Gomes, portadora 

do CPF: 125.351.037-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Rosineti de Souza Corrêa Rivello, 

portadora do CPF: 023.515.407-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Rozimar Francisco, portadora do 

CPF: 102.576.067-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Samanta Alves Moreira Silva, 

portadora do CPF: 148.863.727.08 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Selma Barbosa Cardoso de Araújo, 

portadora do CPF: 080.196.057.62 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Shaiana Ribeiro Gorito, portadora do 

CPF: 124.966.417.96 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Sidnei Nunes, portador do CPF: 

004.081.577.39 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Silvia Helena da Cruz, portadora do 

CPF: 025.010.917.44 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone Aparecida Braz Ribeiro, 

portadora do CPF: 095.768.127.55 do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação ,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Simone de Abreu Michaeli, portadora 

do CPF: 028.276.177-22do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Simoni da Cruz Serafim, portadora do 

CPF: 077.685.827-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Solange Vieira dos Santos Aguiar, 

portadora do CPF: 014.808.197-51  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Sonia Maria de Paula, portadora do 

CPF: 909.209.967-87do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Taina Florenco da Conceição, 

portadora do CPF: 147.042.797.40 do 

cargo comissionado de Assistente de 

Administração Educacional,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tais Nascimento dos Santos, 

portadora do CPF: 152.713.717-19  do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

Dezembro de 2018;

Tânia da Silva Sena Pereira, 

portadora do CPF: 055.988.247-52do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro  de 2018;

Tânia Maria Machado de Oliveira 

Costa, portador do CPF: 

002.433.417-09  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Tatiane dos Santos Silva, portadora 

do CPF: 086.297.797.56 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Thatiane di Paola Vizeu Guimarães 

Corrêa, portadora do CPF: 

096.615.477-00do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Thiago Porto Pereira, portador do 

CPF: 098.446.297-05do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Trajano Alves da Silva Neto, portador 

do CPF: 135.802.457.0805do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Udson dos Santos Bispo, portador do 

CPF: 141.905.137.76 do cargo 

comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B,  da  

Secretaria Municipal de Saúde , com 

efeitos retroativos a 14 de Dezembro 

de 2018;

Valdir de Souza Paiva, portador do 

CPF: 728.543.837-53do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Valéria Celestino Cardoso, portadora 

do CPF: 098.262.577-45  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Vanda Gomes da Silva Barros, 

portadora do CPF: 081.069.797-17do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Vanessa Amancio Luiz, portadora do 

CPF: 127.749.407.02 do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Menezes, portadora do 

CPF: 133.805.397-32do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14   de 

dezembro  de 2018;

Vera Lúcia Pereira Reis, portadora do 

CPF: 657.784.057-15  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

Vera Lúcia Ribeiro, portador do CPF: 

041.704.297-37do cargo 

comissionado de Assistente 

-Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018;

Vera Lúcia Soares de Barros, 

portadora do CPF: 093.925.947-80do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro  de 2018;

Viviane Maria Celestino Cardoso da 

Cruz, portadora do CPF: 

098.276.907-52  do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018;

Waldeir da Costa, portadora do CPF: 

002.306.397-12do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação, 

com efeitos retroativos a 14  de 

dezembro de 2018; 

Walmir Coelho Duarte, portador do 

CPF: 383.649.307-10do cargo 

comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação 

com efeitos retroativos a 14 de 

dezembro de 2018;

William Ambrózio Marques Vieira, 

portador do CPF: 141.657.177-97do 

cargo comissionado de Assistente 

Operacional da Educação,  da  

Secretaria Municipal de Educação , 

com efeitos retroativos a 14 de 

Dezembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 18  DE DEZEMBRO 

DE 2018

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

aumentando a variedade de 

modalidades desportivas e nossa 

meta é dobrar a capacidade de 

inscritos e chegarmos a 3 mil alunos 

em 2019. Quando temos uma criança, 

um jovem e um adulto praticando 

esporte nós temos pessoas com mais 

qualidade de vida e fora das ruas e 

essa é a missão do governo 

municipal.” – afirmou o secretário.

Mais de 140 crianças se apresentam 
na 2ª Mostra de Ginástica Artística de 
Paraíba do Sul

 Neste sábado, dia 15, mais de 

140 alunos mostraram seu talento na 

"2ª Mostra de Ginástica Artística de 

Paraíba do Sul", que aconteceu no 

CESP (Centro Esportivo Sul 

Paraibano). Os alunos mesclaram 

dança com ritmos sistematizados e 

mostraram para pais, amigos e 

familiares tudo que aprenderam ao 

longo do ano com as aulas gratuitas 

oferecidas pela prefeitura.

 A aula de ginástica artística 

faz parte de uma série de atividades 

oferecidas a toda população pelo 

CESP. Ao todo, são 1.500 pessoas 

beneficiadas em diversas atividades, 

como o badminton, basquete, 

ginástica localizada, zumba, capoeira, 

luta livre e futebol.

 O evento contou com a 

presença do secretário municipal de 

turismo, esporte e lazer, Marcelo 

Brum, que falou sobre a importância 

da inserção do jovem no esporte: “A 

prefeitura oferece um campo enorme 

de atividades esportivas gratuitas. O 

CESP é um local para crianças, 

adultos e idosos se exercitarem e, 

quiçá, se profissionalizarem no 

esporte. Estamos a cada ano 


