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Prefeitura de Paraíba do Sul resgata a 
Estação Ferroviária com Casa do Papai 
Noel e iluminação de Natal

A Estação Natalina foi 

inaugurada nessa sexta-feira, dia 

08 de dezembro com iluminação 

e enfeites doados pelo Comércio 

da Estação e artesanato de 

Paraíba do Sul. Na solenidade 

teve cantata de Natal com o 

Coral Municipal, música com o 

sul paraibano Ademilson Ribeiro 

e a presença do Papai Noel. 

Na inauguração os sul 

paraibanos acompanharam a 

iluminação do outro lado da 

Estação Ferroviária. As luzes 

foram apagadas e em seguida 

acesas sincronizadamente 

proporcionando a emoção da 

magia do Natal a quem estava 

presente. Desde então a Casa 

do Papai Noel vem recebendo 

visitas diariamente. O bom 

velhinho fica de segunda à sexta-

feira das 09h às 12h e das 14h às 

20h e sábado e domingo das 

09h às 12h e das 14h às 16h na 

Estação para receber o abraço, 

carinho e cartinhas das crianças.

De acordo com um dos 

comerciantes da Estação a 

cidade passava o Natal no escuro 

já há 3 anos. “Sem esse clima 

natalino, sem a iluminação, sem 

uma música, sem Papai Noel, 

acaba afugentando os clientes 

daqui de Paraíba do Sul e indo 

para outras cidades que têm 

essa ornamentação. Realmente 

esse clima ajuda muito a gente 

a vender os nossos produtos”, 

afirmou o comerciante José 

Vicente Pereira, conhecido 

como Dé.

O Prefeito Doutor Alessandro 

agradece essa união com a 

Prefeitura. “Estamos trabalhando 

em união. O comércio sul 

paraibano está nos ajudando a 

proporcionar um natal iluminado 

à população e nós estamos 

resgatando o que temos de 

melhor: a estação, o coral, o 

teatro, o Papai Noel, a cultura. 

Com essa programação bonita 

e digna vamos atrair as pessoas 

e movimentar o comércio local. 

Tudo está sendo pensado para 

o melhor, teremos pula pula, 

piscina de bolinha, recreação 

totalmente gratuito”, afirmou o 

Prefeito Doutor Alessandro.

A Estação Natalina é fruto da 

união de forças do Prefeito 

Doutor Alessandro com o 

Estação Natalina foi inaugurada nessa sexta-feira e já atrai centenas de visitantes

Comércio da Estação através da 

Fundação Cultural, Secretaria 

de Turismo, Esporte e Lazer e 

Câmara Municipal.

Confira a programação na 

Estação Natal (Centro Cultural 

Maria de Lourdes Tavares Soares 

– Antiga Estação Ferroviária)

Dia 20 de dezembro

17h às 21h - Recreação Infantil 

(pula-pula, tobogã, personagens 

infantis e oficina de bolas);

18h - Coral dos Anjos / Petrópolis 

- Regente: Danilo Henriques;

18h30 - Coral das Mulheres 

Cristãs em Ação; 

19h - Coral da 3ª Batista;

19h30 - Quinteto Musical;

19h45 - Coral de Libras do 

Instituto Alliance - Regentes: 

Vânia Cristina do Nascimento 

– Mateus Augusto de Oliveira 

Medeiros e Gaudêncio C. C. 

Numa (Petrópolis).

20h - Coral Municipal de Paraíba 

do Sul - Regente: Kaio Pinheiro;

(Teremos nesse dia Interpretes 

de Libras).

Dia 21 de dezembro

17h às 21h - Recreação Infantil 

(pula-pula, tobogã, personagens 

infantis e oficina de bolas);

18h - Apresentação dos alunos 

da Oficina de Música Clássica da 

Fundação Cultural sob a regência 

do Professor Eudi Isaías; 

19h - Coreografias de dança 

Geração Eleita;

19h30 - Coreografias de dança 

Sonhos e Ritmos;

20h - Pés Dourados.

Dia 22 de dezembro (Theatro 

Municipal Mariano Aranha)

20h30 – Camerata do Instituto 

Levando Música - Regente: 

Raphael Muniz; 

21h - Coreografia de Ballet 

Clássico - Projeto Sonhos e 

Ritmos.

Dia 23 de dezembro

17h às 21h - Recreação Infantil 

com Leka Sapeka (pula-pula, 

tobogã, personagens infantis e 

oficina de bolas);

19h - Apresentação da capoeira 

de Natal com o Segmento de 

Matriz Africana;

20h - Folia de Reis;

21h - Apresentação da Banda 

Marcial sob a regência do 

Maestro Jorge Banda Marcial.

Todos os dias serão exibidos 

filmes com a classificação 

indicativa Livre: 10h, 14h e 17h

Horários de visita com Papai 

Noel até o dia 24 de dezembro: 

Sábados e Domingos: De 9h às 

12h / 14h às 16h

Segunda à Sexta: De 9h às 12h / 

14h às 20h
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Prefeitura paga 13º salário aos 
servidores e pela primeira vez 
aos comissionados

Os funcionários da Prefeitura de Paraíba 

do Sul receberam uma ótima notícia na 

última terça-feira, dia 12, com anúncio 

feito pelo Prefeito Doutor Alessandro 

de que o pagamento do 13º salário de 

todos os profissionais concursados e 

comissionados havia sido depositado de 

forma antecipada e integral. Paraíba do 

Sul é a primeira cidade da região a fazer 

o pagamento do 13º, o que representa um 

alívio financeiro para todo o funcionalismo 

público municipal.

O 13º antecipado é considerado uma 

grande vitória da atual gestão do município, 

porque pela primeira vez na história a 

Prefeitura de Paraíba do Sul pagou o 13º 

aos profissionais comissionados de acordo 

com o salário de cada funcionário, e não 

através dos abonos natalinos, premiações 

com valores inferiores aos que os 

trabalhadores tinham direito, comum em 

governos anteriores.

O depósito do 13º salário também é um 

importante incentivo para as compras 

de Natal e deverá aquecer o comércio 

nos próximos dias, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico da cidade e 

a geração de emprego, fundamental neste 

momento de crise que vive o país.

Em anúncio feito nas redes sociais, o 

Prefeito Doutor Alessandro lembrou a 

importância do 13º para os funcionários e 

suas famílias e destacou que o pagamento 

é uma conquista que demonstra a 

responsabilidade e o compromisso da sua 

gestão.

 “Pela primeira vez o funcionário 

contratado vai receber o 13º salário no 

município. Anteriormente ele recebia um 

abono de Natal, isto quando recebia. Mas 

o 13º é obrigação, não é favor. Fico muito 

feliz de poder honrar com esta obrigação 

do 13º integral, mesmo com a crise do 

país e do Estado do Rio. Esse dinheiro é 

importante para que as pessoas possam 

pagar suas contas, honrar suas dívidas, 

comprar um presente de Natal, fazer uma 

ceia. A felicidades das pessoas que já 

sacaram o 13° e que me param na rua para 

agradecer, não tem preço. Atitude é isso” 

– disse Doutor Alessandro.
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PUBLICAÇÕES

EXTRATOS

RESOLUÇÕES

OMITIDO DE 
PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇO nº 

011/2017 – Processo Licitatório nº 

140/2017, cujo objetivo é Contratação 

de empresa para realização de 

Cobertura da Quadra Poliesportiva 

da Escola Municipal Sérgio Cabral, 

conforme Planilha Orçamentária, parte 

integrante do Edital. O Credenciamento 

e recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 10/01/2018 às 10:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

Centro. O Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

15 de dezembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE

FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO

U.T.I MÓVEL Nº 077/2017

CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL

CONTRATADA: VALEC MOTORS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para fornecimento de 

um Veículo, tipo Furgão, zero km, 

adaptado em U T I Móvel, Padrão 

SAMU-192, conforme Emenda 

Parlamentar nº 23970004 - Proposta nº 

22959.877000/1160-03, para atender à 

Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR: R$ 162.502,42 (cento e 

sessenta e dois mil, quinhentos e dois 

reais e quarenta e dois centavos)

VIGÊNCIA: 01/12/2017 a 01/12/2018

PREGOEIRO: FRANCISCO JOSÉ SILVA 

SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO: 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Resolução nº 10, de 29 de novembro 

de 2017.

Aprova o projeto de lei para alteração 

do Art. 8º. Inciso VII da Lei Municipal nº 

3.151/2014.

O Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, criado pela Lei nº 1866 

de 22 de abril de 1996, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

Assembléia Ordinária ocorrida em 29 

de novembro de 2017.

Resolve:

Art. 1º - Aprova o projeto de lei para 

alteração do Art. 8º, inciso VII da Lei 

Municipal nº 3,151/2014 fixando o valor 

máximo do Benefício Eventual - Aluguel 

Social em R$750,00 (Setecentos e 

cinquenta reais) em detrimento do 

valor de 01 (um) salário mínimo.

Resolução nº 11, de 29 de novembro de 

2017.

Aprova o Plano Municipal de 

Assistência Social 2017 - 2020.

.

O Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, criado pela Lei nº 1866 

de 22 de abril de 1996, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a 

Assembléia Ordinária ocorrida em 29 

de novembro de 2017.

Resolve:

Art. 1º - Aprova o Plano Municipal de 

Assistência Social 2017-2020.

Art. 2º - Esta deliberação entrará 

em vigor na data de sua publicação, 

revogando todos os dispositivos 

contrários.

Paraíba do Sul, 

29 de novembro de 2017.

DECRETO N.º 1.546/2017

Dispõe sobre a homologação final 

dos resultados do Processo Seletivo 

Simplificado, Edital 04/2017.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público que 

fará realizar Licitação na Modalidade 

TOMADA DE PREÇO nº 012/2017 – 

Processo Licitatório nº 141/2017, cujo 

objetivo é Contratação de empresa 

para realização de Cobertura da 

Quadra Poliesportiva da Escola 

Municipal Professora Marly Madeira, 

conforme Planilha Orçamentária, parte 

integrante do Edital. O Credenciamento 

e recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação” se dará no 

dia 10/01/2018 às 15:00 horas, na Sede 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 

ATOS DO GOVERNO

Centro. O Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas. 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 

15 de dezembro de 2017

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Art. 95. Inciso I, da Lei 

Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. É homologado, nos termos 

do item 11.1 do Edital nº 04/2017, o 

resultado final do Processo Seletivo 

Simplificado de que trata o respectivo 

Edital para os cargos constantes das 

listagens finais dos resultados do 

certame.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 

23 de junho de  2017.

Art. 2º - Esta deliberação entrará 

em vigor na data de sua publicação, 

revogando todos os dispositivos 

contrários.

Paraíba do Sul, 

29 de novembro de 2017.
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