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Theatro Municipal é palco das comemorações do 
Dia da Consciência Negra em Paraíba do Sul

A Prefeitura, a Fundação Cultural e 

o Segmento de Matriz Africana de 

Paraíba do Sul comemoraram o Dia 

da Consciência Negra com um grande 

evento no Theatro Municipal Mariano 

Aranha na última segunda-feira, dia 

20 de novembro, reunindo os diversos 

grupos que fazem parte da cultura 

afro-brasileira no município. 

A programação do evento se 

estendeu por todo o dia e contou 

com apresentações do Projeto 

Negro Sim; Projeto Muxikongo, 

Grupo de Capoeira Guerreiros Nagô, 

Coral Municipal de Paraíba do Sul 

e do Grupo de Oficina de Teatro 

da Fundação Cultural. O Palco do 

Theatro Municipal foi tomado por 

muita música, dança e alegria com 

Rodas de Capoeira, Samba de Roda e 

Dança Africana.

Além da celebração da diversidade 

e riqueza da cultura negra, também 

foi realizada uma Roda de Conversa 

aberta ao público, que debateu 

os direitos e o papel do negro na 

sociedade e os rumos das políticas 

públicas de inclusão racial no 

município. 

Participaram da Roda de Conversa 

o Diretor Presidente da Fundação 

Cultural, Romualdo Rocha; o 

representante da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos, Matheus Laranja; 

o Doutor em Educação e Professor 

da UERJ/FEBF, Alexandre Ribeiro; a 

Presidente do Conselho de Educação 

de Paraíba do Sul, Djenaine Thomaz; 

a Professora e Bibliotecária, Monica 

Monteiro; a Coordenadora do Projeto 

Social Negro Sim, Regiane Leal; e o 

Presidente da Federação de Capoeira 

do Estado (FECARJ), Mestre Arerê. 

Na solenidade de abertura do evento 

estiveram presentes compondo 

a mesa principal o Prefeito Dr. 

Alessandro; a Vice-Prefeita 

Mariângela Brick; o Presidente da 

Câmara de Vereadores, Claudão 

do Povo; o Diretor Presidente da 

Fundação Cultural, Romualdo Rocha; 

a Secretária Municipal de Educação, 

Neila Bouzada; o representante do 

Segmento de Matriz Africana, Rogério 

Elisário; o Presidente do Conselho 

Municipal de Políticas Culturais, Pedro 

Nascimento; e o representante da 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, Matheus 

Laranja.

O Diretor Presidente da Fundação 

Cultural, Romualdo Leal da Rocha, 

agradeceu o trabalho da equipe 

da Fundação Cultural, o apoio 

da Prefeitura e a participação do 

Segmento de Matriz Africana que 

trabalhou ativamente para que o 

evento se tornasse realidade.

O Prefeito Dr. Alessandro Bouzada, 

fez questão de destacar que possui 

um compromisso com a Cultura de 

Paraíba do Sul e que é preciso sempre 

relembrar a história para construirmos 

uma sociedade mais justa, que garanta 

o espaço e os direitos dos negros.
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DECRETOS

CONVOCAÇÕES

DECRETO Nº 1.539/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no uso 

de suas atribuições legais. 

Decreta:

Art. 1º. Fica aprovado o edital de 

convocação para eleger 3 (tês) membros 

que irão compor a Comissão Funcional, 

dos servidores da Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul - RJ, com a seguinte redação:

I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Planejamento 

e Administração convoca os servidores 

públicos municipais estatutários, exceto 

os professores e pedagogos para estarem 

presentes na Assembleia Geral, que será 

realizada no dia 04 de dezembro de 2017 – 

segunda-feira – às 18:00 horas no auditório 

da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 

11, centro, nesta cidade, com a finalidade 

de eleger os (três) membros que irão 

compor a Comissão Funcional, que terão 

a atribuição de proceder a avaliação 

periódica e promoção dos servidores 

públicos municipais. Publique-se no órgão 

oficial do Município. 

Art. 1º. Este Decreto entra em vigor, 

validando o referido edital, na data de sua 

publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

Paraíba do Sul 

17 de novembro de 2017

Edital de Convocação para Eleição das 

Representações da Sociedade Civil 

que integrarão o Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS - Biênio 

2018/2019

O Conselho Municipal de Assistência 

Social- CMAS de Paraíba do Sul - RJ, no 

uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Constituição Federal, Lei Federal nº 

8.742/93(LOAS) e a Lei Municipal nº 1866 

de 22 de abril de 1996, convoca aos usuários, 

organizações de usuários, entidades e 

organizações de Assistência Social  e 

Entidades dos Trabalhadores da Assistência 

Social, todas no âmbito do município de 

Paraíba do Sul para participarem da eleição 

para escolha das novas representações 

municipais da Sociedade Civil, para 

cumprirem mandato no período de janeiro 

de 2018 a dezembro de 2019, observando 

emergência, consoante lição de Marçal 

Justen Filho1, é afeto a todos os ramos 

do direito e não se refere a um conceito 

meramente “fático”;

Considerando que a situação de emergência 

decretada pelo decreto nº 1470/2017, de 

7 de janeiro de 2017 não se constituiu em 

motivação para, em si mesmo, nenhum 

ato jurídico administrativo praticado pelo 

governo municipal desde a sua prolação e 

vigência;

Considerando que o item VI dos 

considerandos do citado Decreto 

nº1470/2017 refere-se a uma jurisprudência 

do TCU, acórdão decisão plenária 347/1994, 

que se encontra superada pelas decisões 

mais recentes da referida Corte de Contas, 

notadamente os acórdãos 2.240/20152, 

1599/20113, 1.138/20114, 328/20105 e 

2.369/20096; 

Considerando que sua Exª o Sr. Procurador 

Geral do Município, no uso de suas 

atribuições legais e consoante o disposto 

inciso XII, artigo 95, da Lei Municipal nº 

3.396/2017 baixou ato pela adoção, pela 

administração municipal, das orientações 

normativas da Advocacia Geral da união até 

que se adotou as próprias da consultoria 

jurídica da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul/RJ e em especial pela observância 

da ON nº 11/20099 da AGU7;

Considerando, por final, que cabe à 

administração pública como poder rever 

seus atos na esteira do que dispõe a súmula 

nº 473 do STF8. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas atribuições 

legais de que trata a alínea o, do inciso I, do 

artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA:

Artigo 1º. Para a dispensa de licitação em 

face de situação emergencial de que trata 

o inciso IV, do artigo 24, da lei 8666/1993, 

a administração deverá avaliar a presença 

de dois requisitos: a previsibilidade de um 

dano e a aferição de que a contratação é 

apta a evitá-lo.

Artigo 2º. Nos casos da doutrinariamente 

denominada “emergência fabricada”, 

considerando a supremacia do interesse 

ATOS DO GOVERNO

DECRETO Nº 1.539/2017

Define, no âmbito da administração pública 

municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio 

de Janeiro, a conceituação da expressão 

“casos de emergência” de que trata o 

inciso IV, do art.24, da Lei Federal nº 

8666/93, declara a não eficácia do Decreto 

nº 1470/2017, revoga-o e contém outras 

providências.

Considerando que o conceito de 

público e que não se admite a possibilidade 

de sacrifício de interesses perseguidos 

pelo Estado em consequência da desídia 

do administrador, admiti-se a contratação 

direta e exige-se que concomitantemente 

se responsabilize quem deu casa, na forma 

da lei.

Artigo 3º. Sempre que ocorrer a contratação 

por emergência tal deve se dar limitada 

ao mínimo necessário para assegurar a 

eliminação da emergência, considerando-se 

o princípio da proporcionalidade.

Artigo 4º. Fica declarado sem eficácia desde 

a sua prolação e vigência o Decreto nº 1470, 

de 7 de janeiro de 2017.

Artigo 5º. Fica expressamente revogado o 

decreto nº 1470, de 7 de janeiro de 2017 e 

demais disposições em contrário.

Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.

Paraíba do Sul 

17 de novembro de 2017
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as disposições constitucionais e demais 

normas aplicáveis.

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - A eleição dos representantes de 

Usuários, organizações de usuários, 

entidades e organizações de Assistência 

Social  e Entidades dos Trabalhadores 

da Assistência Social que integrarão o 

Conselho Municipal de Assistência Social-

CMAS, biênio 2018/2019 ocorrerá no dia 

11 de dezembro, das 14h às 16 horas, no 

auditório da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul, localizado à Rua Visconde da 

Paraíba, nº11, Centro.

1.2 O processo eletivo será regido por este 

instrumento, visando o preenchimento 

de 05 (cinco) vagas para as entidades da 

Sociedade Civil;

1.3 O processo eletivo será composto de 

duas etapas: uma fase inicial de inscrição 

e a fase final destinada à realização 

propriamente dita da eleição, mediante a 

votação de todas as entidades inscritas;

1.4 Todos os presentes na Assembleia terão 

direito a voto;

1.5 A publicação do presente Edital será 

feita em jornal de circulação em Paraíba 

do Sul e afixado em mural das Secretarias: 

Assistência Social e direitos Humanos 

– SMASDH, Educação, Saúde, Centro 

de Referência da Assistência Social – 

CRAS Centro e Vila Salutaris, Centro de 

Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS; Entidades de Assistência 

Social do Município, Programa Bolsa Família 

e Câmara Municipal de Vereadores;

1.6 Os representantes de Usuários, 

organizações de usuários, entidades e 

organizações de Assistência Social  e 

Entidades dos Trabalhadores da Assistência 

Social ao serem eleitos exercerão mandato 

de 02 (dois) anos, admitindo-se uma só 

recondução, por igual período.

2 –  DAS VAGAS DO CMAS (Conselho 

Municipal de Assistência Social)

2.1 - Poderão concorrer à eleição para compor 

o Conselho Municipal de Assistência Social 

as Entidades de Usuários ou Defesa dos 

Direitos de Usuários, Entidades Prestadoras 

de Serviços na área de Assistência Social 

e Entidades dos Trabalhadores da área de 

Assistência Social, conforme especificamos 

abaixo:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

 04  representantes de Entidades 

de Usuários ou Defesa de Direitos 

dos Usuários de Assistência Social, no 

âmbito municipal e/ou representantes de 

entidades Prestadoras de Serviços da área 

de Assistência Social, no âmbito municipal;

 01 representante de Entidades 

dos Trabalhadores da área de Assistência 

Social, no âmbito municipal.

2.2 - Para cada vaga de membro Titular terá 

um membro Suplente;

2.3 - Somente poderão concorrer às vagas 

as entidades que estiverem legalmente 

constituídas, credenciadas e representadas 

no dia da eleição;

 3 -DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

DAS ENTIDADES:

3.1 - Os documentos necessários para 

inscrição das entidades são:

a) Cópia do Estatuto Social devidamente 

registrado em Cartório;

b) Plano de Ação (modelo em anexo);

c) Cópia da ata eleição e posse da atual 

Diretoria, registrada em cartório;

d) Cópia da Ficha do CADUNICO (no caso 

de representantes usuários da política de 

assistência social);

 e) Cópia do Comprovante de Inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ.

3.2 - As inscrições serão feitas na Secretaria 

do Conselho Municipal de Assistência Social 

à rua Heinz G. Weill, 35, Centro ou por meio 

físico (SEDEX) no período de 04 a 07 de 

dezembro de 2017, no horário de 9h às 12h 

e de 13h às 17h;

4 - DAS ELEIÇÕES

4.1- O processo eletivo será coordenado pela 

Comissão Eleitoral designada em reunião 

pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS que após encerramento do 

prazo de inscrições convocará as entidades 

para a plenária eleitoral;

4.2- A plenária eleitoral será formada pelos 

representantes de cada Entidade inscrita e 

indicada no ato da inscrição;

 4.3- O processo de escolha das 05 

Entidades representantes da Sociedade 

Civil dar-se-á por meio de votação dos 

representantes;

4.3 - Terão assento no CMAS os 

representantes das 05 (cinco) entidades 

da Sociedade Civil que receberem maior 

número de votos;

5 - CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA

17/11 a 07/12/2017 

Divulgação do Edital de convocação para 

as Entidades

04/12a 07/12/2017 

Inscrição das Entidades da Sociedade Civil

08/12/2017 

Divulgação da lista de Entidades inscritas 

para o processo eleitoral

11/12/2017 

Eleição para escolha das Entidades da 

Sociedade Civil

12/12/2017 

Publicação das novas representações da 

Sociedade Civil no Conselho

31/01/2018 

Posse e primeira reunião ordinária da nova 

representação.

Paraíba do Sul, 

17 de novembro de 2017.

Comissão Organizadora:

Priscila Soares Silva Fontes

Bárbara Nobrega Simão

Rosmari da Silva Barros

Maria Fernanda Cunha de Andrade

Requerimento de Inscrição

Senhor ( a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Paraiba do Sul

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer 

sua inscrição, para eleição da Representação da Sociedade Civil para o Conselho 

Municipal de Assistência Social de Paraiba do Sul.

A- Dados da Entidade:

Nome da Entidade  _____________________________________________

CNPJ: ________________________

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário 

___________________________

Data de Inscrição no CNPJ ____/____/_____

Endereço___________________________________ n _____ Bairro 

________________________

Município _______________________ UF ___________ CEP ___________ Tel 

_________________  FAX ___________________________

E- mail _________________________________________

B – Dados do Representante Legal:

Nome: _____________________________________________________________

Endereço_____________________________________n° ______

Bairro_______________________

Município _______________________ UF _________ CEP ____________ 

Tel_____________

RG _______________________           CPF ________________________

Data Nasc _____/______/____

Escolaridade___________________________________________________

Período do Mandato _____________________________________________

Termos em que, pede deferimento.

Local __________________________________ Data _____/_____/_____

_________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Entidade
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Ofício n° 036/2017/CMAS/SMAS/PMPS
Assunto: Informe – Edital da Eleição do CMAS 
das Representações da Sociedade Civil – 
Biênio 2018/2019.

Prezada Entidade: _____________________________________

 

Venho, por meio deste, comunicar a realização da Eleição do Conselho Municipal de 

Assistência Social CMAS das Representações da Sociedade Civil, biênio 2018/2019. 

Solicito afi xar o presente Edital neste setor, em local de acesso a população, garantindo a 

visibilidade do mesmo.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Desde já, agradeço a atenção e colaboração.

______________________________________

Rosmari da Silva Barros

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Roteiro de Plano Ação

I – Finalidades estatutárias;

II – Objetivos;

III – Origem de recursos;

IV – Infraestrutura – sistema de organização da entidade;

V – Identifi cação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial 

informando respectivamente:

a) público-alvo;

b) capacidade de atendimento;

c) recursos fi nanceiros a serem utilizados;

d) recursos humanos envolvidos;

e) abrangência territorial;

f) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que 

serão utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e 

monitoramento.

OBS.: O Plano deve estar numa folha timbrada da Entidade.


