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Doutor Alessandro recebe população 
na 2ª edição do “Café com Prefeito”

Em mais um ação que visa 

ampliar a transparência e 

estreitar o diálogo com a 

população, o Prefeito Doutor 

Alessandro recebeu em seu 

gabinete na manhã de hoje, dia 17 

de abril, os sul-paraibanos que se 

inscreveram e foram sorteados 

para participar da 2ª edição do 

“Café com Prefeito”. 

A ação consiste num bate-

papo informal no qual todos os 

presentes podem apresentar 

sugestões e questionamentos em 

relação à gestão do município, 

além de receberem informações 

e dados das realizações da 

prefeitura e conhecerem mais 

sobre os projetos do governo.

O empresário e professor de 

matemática e física, Paulo Victor 

Santos, foi um dos sorteados 

para participar desta 2ª edição 

do “Café com Prefeito”. Paulo é 

carioca e reside em Paraíba do Sul 

há poucos meses e disse nunca 

ter visto uma ação semelhante 

em outras prefeituras.

“O projeto do café da manhã 

com a população é ótimo. O 

Doutor Alessandro escutou as 

ideias que apresentei e também 

das outras pessoas da mesa. 

Posso afirmar que os problemas 

estão em todos os municípios 

do Estado e na cidade do Rio de 

Janeiro é muito pior do que aqui, 

sei disso porque vim de lá. Acho 

que os sul-paraibanos precisam 

valorizar as coisas importantes 

que têm, como o Hospital 

Municipal que vem funcionando 

muito bem” – disse Paulo Victor.

O projeto “Café com Prefeito” 

faz parte do trabalho de 

comunicação que a atual gestão 

realiza junto à população. A 

prefeitura também disponibiliza 

canais que oferecem acesso à 

informação, como o Portal da 

Transparência, um dos mais 

práticos do Estado do Rio e que 

pode ser acessado no site oficial 

da prefeitura de Paraíba do Sul 

com todas as informações de 

utilidade pública anexadas e 

disponíveis.

Há também o Facebook 

Institucional da prefeitura, um 

canal de comunicação interativo 

e que funciona como ouvidoria 

virtual, levando as demandas que 

são relatadas pela população 

para as secretarias competentes. 

Além disso, há a Ouvidoria, 

que atende por telefone e 

presencialmente qualquer 

cidadão.

“É importantíssimo conversar 

com a população. Diariamente 

faço isto aqui na Prefeitura 

e com o “Café com Prefeito” 

estamos ampliando este serviço 

de diálogo. Sou funcionário do 

povo e quero a ajuda dos sul-

paraibanos para melhorar a 

cada dia nossa cidade” – disse o 

prefeito Doutor Alessandro.

Todas as pessoas que desejam 

participar do “Café com Prefeito” 

podem se inscrever no site oficial 

da Prefeitura de Paraíba do Sul 

no endereço http://paraibadosul.

rj.gov.br.
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COMUNICADO

CONVOCAÇÕES

DECRETO

COMUNICADO 47

Considerando: que o edital n.º 03/2017, 

diz em seu artigo 13, item 13.3, que 

será automaticamente reclassificado 

para o último lugar da listagem de 

classificação geral da respectiva função 

o convocado que não comparecer 

nos prazos estipulados no Edital de 

Convocação e pelo órgão responsável 

pela convocação;

Considerando: que a candidata não 

compareceu ao Setor de Gestão Pública 

no prazo estipulado pela Convocação 

80 para cumprir as exigências de 

contratação;

A Comissão Organizadora e Avaliadora 

do Processo Seletivo Simplificado, 

considerando também os itens 11.7 

e 11.8 do Edital 03/2017, comunica a 

reclassificação do Processo Seletivo 

Simplificado de Érika Roberta Soares, 

inscrita para a função de Professor I.

Paraíba do Sul, 24 de abril de 2018.

COMISSÃO ORGANIZADORA 

E AVALIADORA

CONVOCAÇÃO 81

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

03/2017

Tendo em vista a reclassificação de 

Érika Roberta Soares, fica a candidata 

abaixo discriminada CONVOCADA a 

comparecer ao Setor de Gestão Pública, 

sito a Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 – 

Anexo à Prefeitura - Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 27 de abril de 2018, 

sexta-feira, de 10 às 12 horas, munido 

dos seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 

D E C R E T O Nº 1.576/2018

Decreta ponto facultativo no dia 30 de 

abril de 2018.

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais, previstas no 

Artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que, no dia 01 de maio 

de 2018 – Terça-feira, é feriado Nacional 

(Dia do Trabalhador);

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se adequaram 

para o prolongamento do feriado, 

sem prejuízo dos serviços prestados à 

população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo, 

nas repartições públicas municipais, o 

dia 30 de abril de 2018 (segunda-feira), 

devendo os funcionários públicos, 

retornarem suas atividades no dia 02 de 

maio de 2018;

Art. 2º - Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer solução 

de continuidade, as quais deverão 

organizar escala de revezamento;

Art. 3º - Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, fiscalizar 

o cumprimento das disposições deste 

Decreto.

Art. 4º- Fica também, sob a égide deste 

Decreto, os órgãos da Administração 

Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em vigor 

na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 24 de abril de 2018.

CONVOCAÇÃO 82

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

03/2017

Fica a candidata abaixo discriminada 

CONVOCADA a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 11 – Anexo à Prefeitura 

- Centro – Paraíba do Sul – RJ, no dia 

27 de abril de 2018, sexta-feira, de 

10 às 12 horas, munida dos seguintes 

documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO NASCIMENTO 

FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO 

(FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4

– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO COMO 

PRÉ-REQUISITO

– XEROX CERTIFICADO DE 

ATOS DO GOVERNO

FILHOS MENORES DE 14 ANOS (se 

houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE TRABALHO 

(FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4

– XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO COMO 

PRÉ-REQUISITO

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (se homem)

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Francisca Alba Cesário Araújo Ramos

Professor I

Paraíba do Sul, 24 de abril de 2018.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

RESERVISTA (se homem)

CANDIDATOS CONVOCADOS:

Geislaine Pinheiro de Lima – Professor I

Paraíba do Sul, 24 de abril de 2018.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública
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LEIS

LEI Nº 3.444, 

DE 20 DE ABRIL DE 2018

DENOMINA UBS RAFAEL DA SILVA 

RODRIGUES – CARUBA - A UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO 

PARQUE MORONE, NO 1º DISTRITO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1 – Fica denominada Unidade Básica 

de Saúde Rafael da Silva Rodrigues 

– Caruba – A UBS do bairro Parque 

Morone, localizada no 1º distrito deste 

município.

Art. 2º - Ficará o Poder Executivo 

municipal determinado a fixar placa 

com nome da Unidade e a biografia do 

homenageado no local.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta 

Lei, correrão por dotação orçamentária 

própria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação

Paraíba do Sul, 20 de Abril de 2018.

LEI Nº 3.446, 

DE 22 DE MARÇO DE 2018.

FICA CRIADO NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, O 

DIA DO CAPOEIRISTA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criado no âmbito do 

município de Paraíba do Sul, o DIA 

DO CAPOEIRISTA, a ser comemorado 

anualmente no dia 03 de Agosto.

Art. 2º - No dia do Capoeirista, além de 

apresentações de grupos de capoeira, 

serão realizadas palestras, mostras 

de vídeos, exposições e debates com 

temas relacionadas a Capoeira e ao 

Mestre de Capoeira.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

Paraíba do Sul, 22 de Março de 2018.

LEI N° 3.448, 

DE 19 DE MARÇO DE 2018

Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a prorrogar o prazo do contrato 

de concessão que menciona, com 

devolução do prazo inicialmente 

firmado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica autorizado o Poder 

Executivo Municipal a firmar Termo 

Aditivo ao Termo de Concessão de uso 

de bem  públ ico número 010/2008, 

restabelecendo o prazo da concessão 

de 30 (trinta) anos, como medida 

de restabelecimento do equilíbrio 

econômico financeiro da avença, 

firmada mediante Edital de Licitação da 

Concorrência 001/12/2006, Processo 

Licitatório 070/12/2006, Processo 

Administrativo 5686/2006, mediante 

Termo Aditivo do qual constarão 

os novos prazos de cada etapa e 

as garantias a serem ofertadas pelo 

concessionário.

Artigo 2º -Ao concessionário fica 

estabelecido o prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses para, tendo iniciado 

a edificação do empreendimento, 

promova a construção do prédio 

que abrigará a CONSTRUMIL 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

e concomitantemente procederá a 

desocupação do imóvel de propriedade 

do Município localizado à Avenida 

Marechal Castelo Branco, n° 180, Centro 

- Paraíba do Sul/RJ.

Parágrafo Único - o prazo ora definido 

é peremptório e o seu descumprimento 

acarretará a caducidade de toda a 

concessão, de forma irretratável e 

irrevogável.

Artigo 3º - Como medida compensatória 

o concessionário ainda ficará obrigado 

ao fornecimento de 10.000 (dez mil)  

metros cúbicos de pedra brita.

Parágrafo Único - contratação de pelo 

menos 60% (sessenta por cento) dos 

LEI Nº 3.449, 

DE 02 DE ABRIL DE 2018.

CRIA O PROMUPAG NO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criado o Programa 

Municipal de Recuperação de estradas 

em propriedades agropecuárias do 

município – PROMUPAG.

Art. 2º - Este programa tem por finalidade 

facilitar o escoamento da produção 

das propriedades agropecuárias até o 

centro de comercialização.

Art. 3º - A recuperação física das 

referidas vias de acesso às propriedades 

no trecho da iniciativa privada, será feita 

através de parceria entre o executivo 

municipal, que entrará com maquinários 

e operadores, e os proprietários 

interessados que entrarão com material 

e mão de obra.

Art. 4º - Tal Programa deverá obedecer 

à ordem de planejamento do município 

atendendo primeiro as prioridades do 

setor público.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 02 de Abril de 2018.

LEI Nº 3.445, 

DE 20 DE ABRIL DE 2018.

INSTITUI A CAMPANHA “CORAÇÃO 

DE MULHER”, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Campanha 

“Coração de Mulher”, de alerta e 

orientação às mulheres sobre o 

diagnóstico precoce e prevenção de 

doenças cardiovasculares.

Parágrafo único: A campanha a que 

alude o caput será realizada anualmente 

na última semana de setembro, 

coincidindo com o Dia Mundial do 

Coração, celebrando em 29 de setembro, 

passando a integrar o Calendário Oficial 

de Eventos do Município.

Art. 2º - A Campanha “Coração de 

Mulher”, tem por objetivo reunir 

entidades que envolvem as mulheres, 

grupos médicos e representantes da 

sociedade civil, a fim de promover as 

seguintes ações para prevenir e/ou 

LEI Nº 3.447, 

DE 26 DE MARÇO DE 2018

DENOMINA UBS GRACELINA TOLEDO 

DE SOUZA, A SEDE DA UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA 

NO BAIRRO BROCOTÓ (VOLANTE), 

PARAÍBA DO SUL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - É denominada UBS GRACELINA 

TOLEDO DE SOUZA, a Unidade Básica 

de Saúde localizada na Rua Luís Ramos 

da Silva, bairro Brocotó (Volante), 

Paraíba do Sul-RJ.

Art. 2º - No local conterá placa com 

nome da UBS juntamente com um 

que permitam diagnosticar doenças 

cardiovasculares:

I – Palestras

II – Orientação

III – Nutrição

IV – Exames Preventivos

V – Verificação de Pressão Arterial.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de Abril de 2018.

pequeno histórico da saudosa moradora 

a mais de 60 anos na localidade.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

Paraíba do Sul, 26 de Março de 2018.

funcionários da obra com moradores 

e residentes na cidades de Paraíba do 

Sul/RJ.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 19 de Março de 2018.

LEI Nº 3.450, 

DE 05 DE ABRIL DE 2018.

CRIA O BANCO DE OPORTUNIDADES 

“JOVEM APRENDIZ”, NO MUNICÍPIO 

DE PARAÍBA DO SUL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1.° - Fica criado O Banco de 

Oportunidade “Jovem Aprendiz”, 
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no Município de Paraíba do Sul/RJ, 

disciplina sua formação e consulta ao 

banco de dados com informações de 

oportunidades de emprego ao jovem 

aprendiz, emitidas por pessoas jurídicas 

cadastradas, para formação de bancos 

de dados instituídos ou mantidos por 

pessoas jurídicas de direito públicos 

interno no município.  

Art. 2.° - Para efeitos desse lei, considera-

se: 

I – Banco de dados: Conjunto de 

dados relativos a vagas existentes 

e armazenados com a finalidade de 

subsidiar a concessão de oportunidades 

de emprego que impliquem em medidas 

protetivas ao menor; 

II – Gestor pessoa jurídica responsável 

pela administração de bancos de dados, 

bem como, pela coleta, armazenamento, 

análise e acesso de terceiros aos dados 

armazenados. 

III – Cadastrado: pessoa jurídica 

que tenha autorizado inclusão de 

oportunidades de contratação no banco 

de dados; cijas ofertas lhe impliquem fiel 

cumprimento às disposições do decreto 

federal n.° 5.598/2005 que regulamenta 

a contratação de aprendizes; 

IV – Consulente: Pessoa natural que 

acesse informações, nas condições 

estabelecidas nesta Lei; 

Art. 3.° - O banco de dados poderão 

conter informações, nas condições 

estabelecidas nesta lei. 

 § 1.º - Para a formação do banco de dados 

somente poderão ser armazenadas 

informações objetivas, claras, verdadeiras 

e de fácil compreensão, que sejam 

necessárias para avaliar a vaga oferecida 

ao jovem aprendiz pela pessoa jurídica 

cadastrada. 

§ 2.° - Para fins do dispositivo no 1.°, 

consideram-se informações: 

 I – Objetivas: aquelas descritivas dos 

fatos e que se envolvam juízo de valor. 

II – Claras: Aquelas que possibilitem 

o imediato entendimento do jovem 

aprendiz independentemente de 

remissão a anexos, formulas, siglas, 

termos técnicos ou nomenclatura 

específica. 

III – verdadeiras: aquelas exatas, 

completas e sujeitas a comprovação nos 

termos da Lei; 

IV – De fácil compreensão: aquelas 

em sentido comum que assegurem ao 

consulente o pleno conhecimento do 

conteúdo, do sentido e do alcance dos 

dados armazenados. 

§ 3.° - Ficam proibidos as anotações de: 

I – Informações excessivas, assim 

consideradas aquelas que não estiverem 

vinculadas a oportunidade de emprego;

II – Informações sensíveis, assim 

consideradas aquelas pertinentes 

a origem social e étnica, a saúde, a 

informação genética, as convicções 

religiosas e filosóficas. 

 Art. 4.° - A abertura do cadastro requer 

autorização previa do responsável da 

empresa a ser cadastrada mediante 

informado por meio de assinatura em 

instrumento específico. 

Parágrafo Único – atendido o disposto 

no capuit, as fontes ficam autorizadas 

nas condições estabelecidas nesta 

Lei, a fornecer aos bancos de dados as 

informações necessárias a formação 

do histórico das pessoas jurídicas 

cadastradas.  

Art. 5.° - São direitos dos cadastrados:

 I – Obter o cancelamento do cadastro 

quando solicitado;

 II – Acessar gratuitamente as informações 

sobre ele existentes no banco  de 

oportunidades, inclusive o seu histórico, 

cabendo ao gestor manter sistemas por 

meio eletrônico;  

III – Solicitar impugnação de qualquer 

informação sobre ele erroneamente 

anotada em bancos de dados a ter 

em até 7 (sete) dias, sua correção ou 

cancelamento. 

IV– Ter os dados utilizados somente 

de acordo com a finalidade prevista na 

presente lei. 

Art. 6.° - São obrigações das fontes:  

I – Manter os registros adequados para 

demonstrar que o responsável da pessoa 

jurídica autorizou o envio e verificar 

as informações enviadas aos gestores 

do banco e anotadas no Banco de 

Oportunidades;  

II – Comunicar os gestores do Banco 

de Oportunidades acerca de eventual 

exclusão ou revogação do cadastrado; 

 III – Atualizar e corrigir informações 

enviadas aos gestores de banco de 

dados/oportunidades. 

Art. 7.° - As informações disponibilizadas 

nos bancos de dados somente poderão 

ser utilizadas para:

 I – Realização de divulgação das vagas 

disponíveis enviadas pelas empresas 

cadastradas;

 II – Subsidiar a concessão de oportunidade 

de emprego ao menor aprendiz; 

Parágrafo Único – Cabe ao gestor manter 

sistemas seguros, por meio eletrônico de 

consulta para informar aos consulentes as 

informações enviadas pelo cadastrado. 

Art. 8.° - As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art. 9.° - Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

Paraíba do Sul, 05 de Abril de 2018.

LEI Nº 3.452, 

DE 16 DE ABRIL DE 2018

CRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, A MEDALHA LUCÍLIA 

GUIMARÃES VILLA – LOBOS – 1864-

1966, EM HOMENAGEM ÀS MULHERES 

DO MUNICÍPIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criada no âmbito do 

município de Paraíba do Sul, a Medalha 

Lucília Guimarães Villa-Lobos (1864-

1966).

§1° - A honraria que se refere o 

caput, será conferida a mulheres que, 

reconhecidamente, tenham prestado 

relevantes serviços ao município e que 

tenham se destacado pela atuação 

exemplar na vida social.

§ 2º - É de competência exclusiva da 

Câmara de Vereadores e da Prefeitura 

Municipal a concessão da Medalha 

Lucília Guimarães Villa-Lobos, referida 

no caput deste artigo.

§ 3º - O prefeito(a), o vice-prefeito(a) e 

os vereadores(as) poderão condecorar 

01(uma) mulher respectivamente, ao 

longo do ano em solenidade cívica, 

social ou solene que faça alusão a data 

nacionais e/ou internacionais a mulher, 

totalizando 13 homenageadas por ano 

com a comenda.

Art. 2º - A Medalha Lucília Guimarães 

Villa-Lobos, será conferida a mulheres 

que estejam estabelecidas em nosso 

município ou que tenham produzido 

para nossa terra relevantes serviços de 

reconhecimento público.

Art. 3º - A Medalha Lucília Guimarães 

Villa-Lobos será forjada em dourado, 

LEI Nº 3.452, 

DE 16 DE ABRIL DE 2018.

CRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, A MEDALHA LUCÍLIA 

GUIMARÃES VILLA – LOBOS – 1864-

1966, EM HOMENAGEM ÀS MULHERES 

DO MUNICÍPIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criada no âmbito do 

município de Paraíba do Sul, a Medalha 

Lucília Guimarães Villa-Lobos (1864-

1966).

§1° - A honraria que se refere o 

caput, será conferida a mulheres que, 

em formato circular e poderá conter 

em baixo relevo, sendo cunhada ou 

adesivada, a fotografia do rosto da 

homenageada e os seguintes dizeres: 

“Medalhas Lucília Villa-Lobos” e os logos 

da Câmara Municipal e da Prefeitura 

Municipal.

Art. 4º - A Medalha terá como suporte 

um estojo na cor preta aveludado e fita 

gorgorão de seda na cor verde brasão 

do município.

Art. 5º - Juntamente com a Medalha 

será entregue um certificado, que 

conterá a identificação, com brasão 

do Poder concessor da honraria, bem 

como os dizeres de quem a está sendo 

concedida à mesma e, ao final, a data 

e assinatura do Presidente da Câmara 

de Vereadores, do Excelentíssimo 

Sr, Prefeito(a) Municipal, do vice-

prefeito(a), do município e do vereador 

outorgante.

Art. 6º - A forma para concessão 

da honraria prevista nesta Lei, será 

estipulada pela presidência da Câmara 

Municipal e pelo prefeito municipal, em 

conjunto, devendo ser entregue por 

ambos os poderes em ato, manifestação, 

sessão solene ou evento que tenha 

direcionamento específico para 

comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, realizado em 08 de março, ou 

Dia Nacional da Mulher, comemorado 

em 30 de Abril.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 16 de Abril de 2018.



Página 5Ano 02 • Edição 57 • 25 de abril de 2018

LEI Nº 3.453, 

DE 16 DE ABRIL DE 2018.

DENOMINA SERVIDÃO FRANCISCO 

BERNARDINO DA SILVA, NO 1º 

DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Denomina SERVIDÃO 

FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA, a 

travessia de passagem correspondente 

a aproximadamente 1,5 km, tendo início 

na Rua Ferreira de Araújo, próximo ao 

Cemitério Dr. Leopoldo, até a Rua Dige 

Fontanete, ambas localidades no Centro 

– 1º distrito de Paraíba do Sul, conforme 

planta em anexo.

Art. 2º - Ficará o Poder Executivo 

Municipal determinado a fixar uma placa 

denominativa no local para identificar a 

existência da respectiva travessa.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor aos a 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 16 de Abril de 2018.

LEI Nº 3.453, 

DE 16 DE ABRIL DE 2018.

DENOMINA SERVIDÃO FRANCISCO 

BERNARDINO DA SILVA, NO 1º 

DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Denomina SERVIDÃO 

FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA, a 

travessia de passagem correspondente 

a aproximadamente 1,5 km, tendo início 

na Rua Ferreira de Araújo, próximo ao 

Cemitério Dr. Leopoldo, até a Rua Dige 

Fontanete, ambas localidades no Centro 

– 1º distrito de Paraíba do Sul, conforme 

planta em anexo.

Art. 2º - Ficará o Poder Executivo 

Municipal determinado a fixar uma placa 

reconhecidamente, tenham prestado 

relevantes serviços ao município e que 

tenham se destacado pela atuação 

exemplar na vida social.

§ 2º - É de competência exclusiva da 

Câmara de Vereadores e da Prefeitura 

Municipal a concessão da Medalha 

Lucília Guimarães Villa-Lobos, referida 

no caput deste artigo.

§ 3º - O prefeito(a), o vice-prefeito(a) e 

os vereadores(as) poderão condecorar 

01(uma) mulher respectivamente, ao 

longo do ano em solenidade cívica, 

social ou solene que faça alusão a data 

nacionais e/ou internacionais a mulher, 

totalizando 13 homenageadas por ano 

com a comenda.

Art. 2º - A Medalha Lucília Guimarães 

Villa-Lobos, será conferida a mulheres 

que estejam estabelecidas em nosso 

município ou que tenham produzido 

para nossa terra relevantes serviços de 

reconhecimento público.

Art. 3º - A Medalha Lucília Guimarães 

Villa-Lobos será forjada em dourado, 

em formato circular e poderá conter 

em baixo relevo, sendo cunhada ou 

adesivada, a fotografia do rosto da 

homenageada e os seguintes dizeres: 

“Medalhas Lucília Villa-Lobos” e os logos 

da Câmara Municipal e da Prefeitura 

Municipal.

Art. 4º - A Medalha terá como suporte 

um estojo na cor preta aveludado e fita 

gorgorão de seda na cor verde brasão 

do município.

Art. 5º - Juntamente com a Medalha 

será entregue um certificado, que 

conterá a identificação, com brasão 

do Poder concessor da honraria, bem 

como os dizeres de quem a está sendo 

concedida à mesma e, ao final, a data 

e assinatura do Presidente da Câmara 

de Vereadores, do Excelentíssimo 

Sr, Prefeito(a) Municipal, do vice-

prefeito(a), do município e do vereador 

outorgante.

Art. 6º - A forma para concessão 

da honraria prevista nesta Lei, será 

estipulada pela presidência da Câmara 

Municipal e pelo prefeito municipal, em 

conjunto, devendo ser entregue por 

ambos os poderes em ato, manifestação, 

sessão solene ou evento que tenha 

direcionamento específico para 

comemorações do Dia Internacional da 

Mulher, realizado em 08 de março, ou 

Dia Nacional da Mulher, comemorado 

em 30 de Abril.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 16 de Abril de 2018.

denominativa no local para identificar a 

existência da respectiva travessa.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor aos a 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 16 de Abril de 2018

Prefeitura realiza serviço 
de recuperação asfáltica 
no bairro Fernandó

O prefeito, Doutor Alessandro, 

está acompanhando o trabalho de 

recuperação asfáltica que a Prefeitura 

Municipal está realizando no bairro 

Fernandó. 

No total foram aplicados 10 toneladas 

de asfalto bruto com o objetivo de 

minimizar o surgimento de buracos que 

prejudicam o fluxo de veículos no local.

A Prefeitura está finalizando a 

licitação para a aquisição de mais 

asfalto que permitirá que os serviços 

de recapeamento possam ser 

intensificados

Todas as ações de recapeamento 

realizadas na cidade desde maio de 

2017 vêm sendo feitas com recursos 

próprios do município.


