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 Art. 3º  São beneficiários do Banco 

de fiscalização, bem como 

acompanhamento dos beneficiários 

consecução das finalidades desta 

Art. 6º Para os fins desta Lei poderão 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

até a sua destinação final segura; e

Projeto Ciências Sob Tendas leva 
conhecimento e interatividade para a 
Praça Garcia em Paraíba do Sul

e destinação final; e

e na zona urbana, que fica fazendo 

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

para descarte e será fixado um 

locais indicados para tal finalidade, 
ficando vedada a colocação deste lixo 

destinação final, em local apropriado 

Paraíba do Sul em que figurem como 

oficial, intimações e procedimentos 

beneficiário, alcançando-se em favor 

faltas injustificadas durante o 

Município deverá ficar restrito aos   05 

 No último dia 23 de outubro, 
durante a 16ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, a cidade de 
Paraíba do Sul recebeu pela primeira 
vez o Ciências Sob Tendas, um centro 
de ciências itinerante que pertence ao 
programa de extensão da Universidade 
Federal Fluminense (UFF). O projeto foi 
montado na Praça Garcia, com visitação 
aberta ao público.
 O Ciências Sob Tendas realiza 
a exposição de diversos trabalhos 
científicos nas áreas de Químicas, Física, 
Biologia, Arte e Inclusão, desenvolvidos 

por pesquisadores, alunos de 
graduação e pós-graduação da UFF e 
de outras universidades. O projeto 
também abriu espaço para a exposição 
de trabalhos científicos desenvolvidos 
por alunos da Rede Municipal de Ensino 
de Paraíba do Sul.
 A vinda do Ciências Sob 
Tendas à Paraíba do Sul foi uma 
parceria da Secretaria Municipal de 
Educação e da Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia com a 
Universidade Federal Fluminense. 
Segundo estimativa de visitação feita 

pela equipe do projeto, entre 800 a 
1000 pessoas passaram pelas tendas 
durante todo o dia.
 De acordo com o coordenador 
de atividades do Ciências Sob Tendas, 
Profº Gustavo Alves, o programa visa 
contribuir para a alfabetização 
científica, principalmente dos jovens, e 
busca aumentar o interesse da 
população em geral pelo 
desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia no Brasil, desmistificando o 
papel do pesquisador na produção de 
conhecimento através da divulgação 

científica.
 A secretária municipal de 
educação, Neila Bouzada, elogiou o 
projeto desenvolvido pela equipe da 
UFF. “O Ciências Sob Tendas é 
inovador porque traz a universidade 
para locais públicos, dividindo as 
pesquisas científicas com a população. 
O projeto mostra aos nossos alunos as 
possibilidades de crescimento através 
do conhecimento, e que eles podem 
ingressar nesse mundo, fomentando o 
cientista que existe dentro de cada 
estudante” – disse Neila.
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LEIS

LEI Nº 3.537, DE 25 DE MARÇO DE 
2019.  

Institui o programa Banco de Ração 
e Utensílios para Animais, no 
Município de Paraíba do Sul.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que 
a Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º Fica instituído o Banco de 
Ração e Utensílios para Animais, 
programa do Município de Paraíba 
do Sul que visa:

I – coletar, recondicionar e 
armazenar gêneros alimentícios, 
perecíveis ou não, desde que em 
condições de consumo, bem como 
utensílios para animais, como 
móveis, roupas, remédios, coleiras, 
guias, casinhas, bolsa de transporte 
e brinquedos, provenientes de 
doações de:

a) E s t a b e l e c i m e n t o s 
comerciais;

b) Fabricantes ligados à 
produção e à comercialização, no 
atacado ou no varejo, de gêneros 
alimentícios destinados a animais;

c) Apreensões realizadas por 
órgãos da Administração Municipal, 
Estadual ou Federal, resguardadas a 
aplicação das normas legais;

d) Órgãos públicos; e

e) Pessoas físicas ou jurídicas 
de direito privado;

II – distribuir os gêneros alimentícios 
e os utensílios coletados.

Art. 2º A distribuição dos gêneros 
alimentícios e dos utensílios 
coletados poderá ser feita 
diretamente pelo Banco de Ração e 
Utensílios para Animais ou por 
entidades, organizações não 

governamentais – ONGs – ou 
protetores independentes, 
previamente cadastrados.

 Art. 3º  São beneficiários do Banco 
de Ração e Utensílios para Animais:

I – protetores independentes e 
cadastrados;

II – ONGs ligadas à causa animal, 
devidamente constituído e 
cadastrado; 

III – animais abandonados; e

IV – famílias cadastradas que 
comprovem baixa renda, nenhuma 
renda ou condição de 
vulnerabilidade social, alimentar e 
nutricional, assistidas ou não por 
entidades assistenciais, e que 
possuam animais.

Art. 4º Fica proibida a 
comercialização dos gêneros 
alimentícios e dos utensílios 
coletados e doados pelo Banco de 
Ração e Utensílios para Animais.

Art. 5º Caberá ao Executivo 
Municipal, por meio de seus órgãos 
competentes, organizar e estruturar 
o Banco de Ração e Utensílios para 
Animais, fornecendo o apoio 
administrativo, técnico e 
operacional, determinando os 
critérios de coleta, de distribuição e 
de fiscalização, bem como 
realizando o cadastramento e o 
acompanhamento dos beneficiários 
do programa.

§ 1º A arrecadação dos gêneros 
alimentícios e dos utensílios far-se-á 
sem ônus para o Executivo 
Municipal. 

§ 2º Excetuam-se ao disposto no § 1º 
deste artigo os custos indiretos 
decorrentes da estrutura funcional, 
como o transporte e as demais 
atividades necessárias para a 
consecução das finalidades desta 
Lei.

Art. 6º Para os fins desta Lei poderão 
ser celebrados convênios com 
instituições públicas ou privadas.

Art. 7º O Executivo Municipal 
regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias, contados da data 
de sua publicação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de agosto de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul/RJ

2017-2020

LEI Nº 3.599, DE 26 DE AGOSTO DE 
2019.  

Institui o Programa de Coleta 
Seletiva de Lixo Eletrônico e 
Tecnológico, na zona rural e urbana 
do Município de Paraíba do Sul. 

Art. 1° Fica o Poder Executivo 
autorizado a instituir o Programa de 
Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e 
Tecnológico, na zona rural e urbana 
do Município de Paraíba do Sul.
 
Parágrafo único. O programa, 
instituído por esta Lei, consiste em 
ordenar, programar, recolher, 
transportar e dar correta destinação 
ao lixo eletrônico e tecnológico, 
oriundo da zona rural e urbana.
 
Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 
entendido por:
 
I – lixo eletrônico e tecnológico: é 
todo e qualquer tipo de material 
produzido a partir do descarte de 
equipamentos eletrônicos, tais 
como:

a) eletroeletrônicos : computadores, 
celulares, tablets e assemelhados;
b) eletrodomésticos: torradeiras, 
televisões, micro-ondas e 

assemelhados; 

II – ambiente adequado: é gestão 
que garanta o correto procedimento 
para com o lixo eletrônico e 
tecnológico, desde o seu descarte, 
acondicionamento, recolhimento, 
até a sua destinação final segura; e

III – adequado descarte: é todo lixo 
eletrônico e tecnológico descartado 
num estabelecimento apropriado, 
providenciado pelo Poder 
Executivo.
 
Art. 3º São objetivos do Programa de 
Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e 
Tecnológico:

I – conscientização sobre os riscos à 
saúde e ao meio-ambiente, quando o

ATOS DO GOVERNO

e destinação final; e

e na zona urbana, que fica fazendo 

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

para descarte e será fixado um 

locais indicados para tal finalidade, 
ficando vedada a colocação deste lixo 

destinação final, em local apropriado 

Paraíba do Sul em que figurem como 

oficial, intimações e procedimentos 

beneficiário, alcançando-se em favor 

faltas injustificadas durante o 

Município deverá ficar restrito aos   05 
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 Art. 3º  São beneficiários do Banco 

de fiscalização, bem como 

acompanhamento dos beneficiários 

consecução das finalidades desta 

Art. 6º Para os fins desta Lei poderão 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

até a sua destinação final segura; e

lixo não é descartado corretamente;

II – incentivar e praticar o correto 
descarte do lixo;

III – manter a regularidade e a 
continuidade do transporte do lixo, 
mediante estabelecimento de 
calendário e/ou cronograma de coleta 
e destinação final; e

IV – incentivar as pessoas a 
colaborarem e a participarem da 
prática do correto descarte do lixo.
 
Art. 4º Para o cumprimento do 
disposto nesta Lei, será elaborado um 
calendário e/ou cronograma para o 
recolhimento deste lixo, na zona rural 
e na zona urbana, que fica fazendo 
parte integrante desta Lei.
 
§ 1º Serão fixados datas e locais para 
que as pessoas físicas e jurídicas 
levem os materiais e equipamentos 
para descarte e será fixado um 
cronograma para o transporte deste 
lixo.

§ 2º Deverá ser dada ciência à 
população do conteúdo do calendário 
e/ou cronograma, mencionados no 
caput, o que poderá ser feito por 
várias formas de comunicação.
 
§ 3º As pessoas físicas e jurídicas são 
obrigadas a descartarem o lixo nos 
locais indicados para tal finalidade, 
ficando vedada a colocação deste lixo 
em outros locais, como beiras de 
estradas, beiras de rodovias, junto a 
calçadas, terrenos baldios, 
contêineres e lixeiras destinadas a lixo 
não eletrônico e tecnológico.
 
§ 4º O recolhimento do lixo será feito 
pelo Poder Executivo, 
trimestralmente, podendo, de acordo 
com a demanda, ser feito em prazo de 
tempo menor ou maior desde que não 
ultrapasse o prazo máximo de 4 
(quatro) meses.
 
§ 5º No local e dia indicados no 
calendário e/ou cronograma para o 
recolhimento do lixo, as pessoas 
físicas e jurídicas levarão o mesmo 
para descarte.
 
§ 6º Quando alguém não puder fazer o 
descarte do lixo no dia marcado e no 
local mais próximo da sua residência 
ou imóvel, poderá levar o lixo em 
qualquer outro local constante no 
calendário e/ou cronograma.
 
Art. 5º Após recolhido o lixo, ele terá a 

destinação final, em local apropriado 
para tal, sendo que as pessoas, 
empresas, entidades e outros, 
poderão fazer uso deste material 
descartado mediante prévio 
cadastramento junto à administração 
municipal.
 
Art. 6º Fica autorizada a realização de 
campanhas de conscientização para o 
cumprimento desta Lei.
 
Art. 7º Aos infratores desta Lei serão 
aplicadas as penalizações previstas na 
legislação vigente.
 
Art. 8º Fica o Poder Executivo 
autorizado a regulamentar esta Lei no 
que couber.
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de agosto de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul/RJ

2017-2020

LEI Nº 3.601, DE 02 DE SETEMBRO DE 
2019.  

CONCEDE TRATAMENTO 
PRIORITÁRIO NOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE OU 
TRAMITAR PERANTE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL 
PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL 
OU SUPERIOR A 60 (SESSENTA) 
ANOS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica concedido tratamento 
prioritário aos procedimentos 
administrativos em trâmite ou a 
tramitar na Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul em que figurem como 
parte ou interveniente pessoa com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos.

Parágrafo Único – O tratamento 
prioritário a que diz respeito o caput 

deste artigo refere-se à prática de 
todos e quaisquer atos ou diligências 
procedimentais, inclusive distribuição, 
publicação de despacho na imprensa 
oficial, intimações e procedimentos 
administrativos.

Art. 2º - O interessado na obtenção 
desse benefício, juntando prova de 
sua idade, deve requerê-lo junto à 
Secretaria de Receita e Rendas ou à 
autoridade administrativa competente 
para decidir o procedimento, que 
determinará as providências a serem 
cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta 
não se extinguirá com a morte do 
beneficiário, alcançando-se em favor 
do cônjuge supérstite ou 
companheiro em união estável, desde 
que também tenha idade igual ou 
maior que 60 (sessenta) anos.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de 
agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

LEI Nº 3.608, DE 16 DE SETEMBRO DE 
2019.  

DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À 
PRÁTICA DE ESPORTE EM 
ACADEMIAS E CLUBES 
DESPORTIVOS OU SIMILARES PARA 
ALUNOS DE BAIXA RENDA, DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO, - 
“PRÓ-ESPORTE”, ATRAVÉS DE 
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARCIAL DE 
ISS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1° - O Município de Paraíba do Sul 
incentivará a prática de atividades 
físicas e esportivas por alunos de 
baixa renda, da rede pública de 
ensino, em academias; clubes 
desportivos ou similares, através da 

concessão de isenção parcial do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISS.

Art. 2° - A isenção parcial prevista 
nesta Lei objetiva:

I – incentivar a prática de modalidades 
desportivas diversas;
II – servir de estímulo aos jovens com 
relação à prática de esportes; 
III - promover a vida ativa e saudável;
IV – estimular o convívio social através 
de atividades físicas e esportivas.

Art. 3° - Será concedida a redução 
prevista no art. 1° para academias, 
clubes desportivos ou 
estabelecimentos similares que 
concedam bolsa parcial ou integral 
para ao menos 5% (cinco por cento) 
dos seus alunos ou frequentadores, 
desde que sejam estudantes da rede 
pública de ensino municipal, e 
preencham os seguintes requisitos, 
sem prejuízos de outros que venham a 
ser estabelecidos em regulamento: 

I – estarem cursando o ensino médio 
ou fundamental;
II – possuírem média escolar com 
notas acima de 5 (cinco) pontos;
III – não possuírem mais de 2 (duas) 
faltas injustificadas durante o 
semestre letivo.

Art. 4° - O benefício da isenção parcial 
da quota parte do ISS pertencentes ao 
Município deverá ficar restrito aos   05 
(cinco)  primeiros   anos   da  
tributação  incidente  nos 
estabelecimentos participantes.

Art. 5° - O Poder Executivo 
regulamentará esta Lei no  prazo de 
90(noventa) dias, contado a partir da 
data de sua publicação.

Art. 6° - As despesas com execução 
da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 07 de 
outubro de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO
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 Art. 3º  São beneficiários do Banco 

de fiscalização, bem como 

acompanhamento dos beneficiários 

consecução das finalidades desta 

Art. 6º Para os fins desta Lei poderão 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

até a sua destinação final segura; e

e destinação final; e

e na zona urbana, que fica fazendo 

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

para descarte e será fixado um 

locais indicados para tal finalidade, 
ficando vedada a colocação deste lixo 

destinação final, em local apropriado 

Paraíba do Sul em que figurem como 

oficial, intimações e procedimentos 

beneficiário, alcançando-se em favor 

faltas injustificadas durante o 

Município deverá ficar restrito aos   05 
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PREVSUL – Instituto de Previdência de Paraíba do Sul 
Av. Bento Gonçalves Pereira, 583  – Centro 

P A R A Í B A   D O    S U L    =    R J 

 

 

 

EDITAL PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA 

 
A Presidente Executiva do Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul, em conformidade com o que dispõe a Lei 
Municipal nº 3.228 de 19 novembro de 2015, vem convocar 
os interessados a concorrerem a eleição parcial para 
comporem as 06 (seis) vagas para membros do Conselho 
Municipal de Previdência. 

 
 

Art 1º - Os Servidores interessados em concorrer às vagas acima deverão se inscrever 

até o dia 05 de novembro de 2019, na sede do PREVSUL – Instituto de Previdência de 

Paraíba do Sul, situado na Avenida Prefeito Bento Gonçalves Pereira, nº 583 – Centro – 

Paraíba do Sul/RJ, das 12h00min horas às 17h00min horas; 

 

Art. 2º - Depois de encerrada as inscrições, será publicado pela Diretora-Presidente do 

PREVSUL, edital informando o local de votação, bem como a relação de inscritos;   

 

Art 3º - Para a composição do Conselho Municipal de Previdência, serão eleitos 6 (seis) 

representantes, obedecida a seguinte proporção, na forma do disposto no Art. 9º da Lei 

3.228/2015: 

 I – um servidor ativo e efetivo do Poder Legislativo; 

 II – quatro servidores ativos e efetivos do Poder Executivo; 

 III – um representante dos Inativos e Pensionistas. 

 

Art 4º - A Assembléia para a eleição será no dia 18 de novembro de 2019, às  16 horas  

na sede do Instituto de Previdência de Paraíba do Sul, sito na Avenida Prefeito Bento 

Gonçalves Pereira, nº 583 – Centro – Paraíba do Sul/RJ; 

Parágrafo único: O resultado será divulgado na Imprensa Oficial do PREVSUL. 

  

Art. 5º - A eleição será por voto direto ou por aclamação, dentre os segurados filiados 

ao Regime de Previdência Municipal – PREVSUL, para o mandato de 04 (quatro) anos. 

 

Art. 6º - Não havendo inscrições de candidatos conforme dispõe o art. 1º, os atuais 

membros do CMP, serão reconduzidos por mais 04(quatro) anos; 

 

 

   Paraíba do Sul, 25 de outubro de 2019. 

 

Selma Chaeffer Cravo 

 

Diretora- Presidente do PREVSUL

 

EDITAL



 Art. 3º  São beneficiários do Banco 

de fiscalização, bem como 

acompanhamento dos beneficiários 

consecução das finalidades desta 

Art. 6º Para os fins desta Lei poderão 

Art. 2º Para efeitos desta Lei, fica 

até a sua destinação final segura; e
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e destinação final; e

e na zona urbana, que fica fazendo 

§ 1º Serão fixados datas e locais para 

para descarte e será fixado um 

locais indicados para tal finalidade, 
ficando vedada a colocação deste lixo 

destinação final, em local apropriado 

Paraíba do Sul em que figurem como 

oficial, intimações e procedimentos 

beneficiário, alcançando-se em favor 

faltas injustificadas durante o 

Município deverá ficar restrito aos   05 

Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul      

 
 
 
Endereço: Praça Garcia, S/N, Centro - Paraíba do Sul/RJ Telefone: (24)2263-2045  
E-mail: cmsparaibadosul@yahoo.com.br    
Facebook: Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul 
 

 

 

Paraíba do Sul, 28 de outubro de 2019. 

Ofício nº 082/CMS.  

Assunto: Convocação da 395ª Reunião Ordinária.  

 

 

 Convoca-se o Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul para a 395ª 

Reunião Ordinária que será realizada no dia 04 de novembro do corrente ano, às 14 

horas no Auditório da Policlínica, com os seguintes assuntos em pauta: 

 Aprovação das Atas 393 e 394; 

 Análise dos encaminhamentos pendentes; 

 Apresentação do Programa Melhor em Casa; 

 Conselheiros – desligamento formal das Associações e Caderno dos 
Trabalhadores da Saúde; 

 CFT e o Regimento Interno (sigilo ético) 

 Orçamento do Conselho; 

 Ofício ao Corpo de Bombeiros solicitando vistoria na Policlínica e Almoxarifado 
Central; 

 Apresentação da base legal para mudança de verbas de Emendas Parlamentares; 

 Contribuições para alterações no Regimento Interno; 
 
 

Saudações Fraternas! 

  

                   

Luís Eduardo Amorim Ramos  

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 

 

CONVOCAÇÃO


