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Divulgada a classificação das provas 
objetivas do Concurso da Prefeitura 
de Paraíba do Sul

 

 Assim como estava previsto 

no edital, foi divulgado na quin-

ta-feira, dia 24 de janeiro, os nomes 

e pontuações dos candidatos 

classificados nas provas objetivas 

do concurso público da Prefeitura 

de Paraíba do Sul. Foram consider-

ados classificados todos os candi-

datos que obtiveram pontuação 

igual ou superior a 60% do total de 

pontos e não zeraram nenhuma das 

áreas de conhecimento.

 Para os cargos de nível 

superior, ainda será publicada pela 

empresa organizadora a pontuação 

da prova de títulos, sendo a classi-

ficação final para estes cargos o 

resultado da soma da pontuação 

da prova objetiva e da prova de 

títulos.  A lista completa de classifi-

cação das provas objetivas pode 

ser conferida no site da empresa 

organizadora, a Pró-Município 

(promunicipio.com), ou aqui no site 

da prefeitura municipal.

 O candidato que desejar 

 interpor recurso contra o result-

adopreliminar divulgado deverá 

fazê-lo  no período compreendi-

do entre as 0h de sexta-feira, dia 

25 de janeiro, e as 23h59 de 

sábado, dia 26 de janeiro, para 

defender sua proposição, deven-

do acessar o endereço eletrônico 

promunicipio.com, fazer o login 

utilizando CPF e senha e seguir 

as instruções ali contidas.

 Após a análise dos recur-

sos e posterior homologação do 

resultado final do Concurso 

Público, o candidato classificado 

poderá ser convocado, a critério 

da Prefeitura Municipal de Paraí-

ba do Sul/RJ, através de 

telegrama e de edital de convo-

cação, publicado no Diário Oficial 

do Município. O prazo de 

validade do concurso é de dois 

anos, podendo ser prorrogado, 

uma única vez, por igual período, 

a contar da data de homologação 

do certame.

 Para os candidatos aos 

cargos de Auxiliar de Serviços 

Gerais, Merendeira e Motorista 

D/E, será aplicada uma prova 

prática de caráter classificatório 

e eliminatório para os 15 

primeiros colocados. Os candida-

tos ao cargo de Guarda Municipal 

ainda passarão por um Teste de 

Aptidão Física e Investigação 

Social, ambos de caráter elimi-

natório.

 O concurso foi consider-

ado um sucesso pela prefeitura, 

com mais de seis mil candidatos 

na disputa por 67 vagas imedia-

tas em vários cargos de níveis 

superior, médio e fundamental na 

administração. Os salários ofere-

cidos variam entre R$ 954,00 e 

R$ 6.033,85.
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ATOS DO GOVERNO

DECRETO

DECRETO Nº  1.667 /2019

Estabelece a programação financeira e 

o cronograma de execução bimestral 

de desembolso para fins de execução 

orçamentária do município de Paraíba 

do Sul, no exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, nos termos do 

artigo 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil e;

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 

8º, parágrafo único, e no artigo 13, 

ambos da Lei Complementar nº 101, de 

04 de maio de 2000.

D E C R E T A:

Art. 1º A programação de execução 

financeira, relativa aos orçamentos 

fiscal e da seguridade social do 

Município, para o exercício financeiro 

de 2019, será estabelecida mediante a 

estimativa do fluxo mensal da receita e 

o cronograma de execução bimestral 

de desembolso.

Art. 2º O Fluxo da Execução Mensal 

das Receitas constante da 

programação financeira, indica a 

estimativa de arrecadação do 

município, em cada mês e no exercício, 

compreendendo as receitas de todas 

as fontes de recursos, na forma do 

Anexo I deste Decreto.

Art. 3º O Cronograma de Execução 

Bimestral de Desembolso apresenta as 

despesas consignadas às unidades 

orçamentárias, classificadas segundo 

as fontes de recursos, categoria 

econômica e grupo de despesa, em 

cada órgão da Administração Direta e 

Indireta da municipalidade, limitando 

sua realização a fase de empenho, com 

exceção das despesas globais e 

estimativas, que terão seu controle 

pela fase da liquidação, consolidadas 

na forma do Anexo II.

§ 1º Estão excluídos da programação 

financeira relativa ao Cronograma de 

Execução Bimestral de Desembolso:

I - Os dispêndios relativos ao Poder 

Legislativo,

II – Os valores consignados em Reserva 

de Contingência;

§ 3º O valor das cotas bimestrais de 

desembolso servirão para execução 

tanto das despesas orçamentárias do 

exercício corrente como para as 

despesas extraordinárias de Restos a 

Pagar e Consignações.

Art. 4º Os órgãos e entidades da 

Administração Direta e Indireta não 

poderão realizar Despesas que 

excedam, no seu somatório, as Cotas 

Orçamentárias e Financeiras mensais, 

fixadas neste Decreto.

§ 1º A Secretaria Municipal de Fazenda 

reavaliará as metas de arrecadação, a 

fim de que se adotem as medidas 

necessárias em caso de não 

confirmação da previsão orçamentária, 

para os ajustes necessários relativos ao 

Cronograma de Desembolso.

§ 3º Os saldos não comprometidos ou 

não utilizados serão incorporados à 

cota do mês subsequente, respeitada a 

programação prévia estabelecida para 

empenhos globais e estimados.

Art. 5º A distribuição em Cotas 

Orçamentárias e Financeiras deverá 

atender, prioritariamente, às despesas 

de pessoal e encargos, às obrigações 

contratuais em vigor e ao pagamento 

de débitos junto a órgãos e entidades 

federais que acarretem à inscrição no 

Cadastro Informativo de Devedores de 

Órgãos Federais – CADIN, ou em 

outros cadastros similares.

Art. 6º A verificação do cumprimento 

da Programação Financeira far-se-á 

bimestralmente sob a responsabilidade 

da Secretaria Municipal Fazenda, a 

qual se, verificando o desequilíbrio 

fiscal, procederá aos ajustes que se 

fizerem necessários para recondução 

aos limites estabelecidos por este 

Decreto, no bimestre seguinte.

Parágrafo Único. A não-recondução no 

bimestre seguinte aos limites 

estabelecidos por este decreto 

acarretará na limitação de empenhos e 

movimentação financeira, conforme 

previsto no artigo 9º da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio 

de 2000, e nos termos da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º A Controladoria Geral do 

Município deve promover, 

mensalmente, monitoramento da 

execução das despesas de pessoal, de 

forma consolidada, recomendando as 

providências a serem adotadas pelos 

órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta a fim de observar as 

determinações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º As alterações do Fluxo da 

Execução das Receitas - Programação 

Financeira (Anexo I) e do Cronograma 

de Execução Bimestral de Desembolso 

(Anexo II) serão efetivadas mediante 

Decreto, a partir do 1º bimestre.

Parágrafo Único. Os Anexos referidos 

no caput deste artigo poderão ser 

alterados:

I - bimestralmente, se houver a 

necessidade de limitação de empenho 

e de movimentação financeira, na 

hipótese prevista no artigo anterior 

deste Decreto:

II - a qualquer tempo, em decorrência 

da necessidade de recomposição dos 

anexos, sempre que for verificado que 

a realização da receita superou os 

montantes previstos, em razão de 

ingressos não previstos, ou pelos 

créditos adicionais abertos no 

exercício e que terão sua execução 

condicionada aos limites fixados à 

conta das fontes de recursos 

correspondentes.

Art. 9º O ordenador de despesa que 

autorizar a abertura de processos de 
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despesas após atingir o total da sua 

cota bimestral, antes da recomposição, 

estará descumprindo este Decreto e, 

por conseguinte, assumindo o ônus 

quando da apuração de 

responsabilidades, conforme legislação 

em vigor.

Art. 10 Este Decreto vigorará de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de janeiro 

de 2019.

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.11.05.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.............................................R$ 4.360,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS...........................................R$ 45.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.91.13.01.00.00.00 - Contribuição para o 

FAPEN..........................................R$ 6.591,62

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS.............................................R$ 3.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - Civil.......R$ 1.901,62

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de 

Consumo................................R$ 26.360,00

01.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica................R$ 20.000,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica...................R$ 3.690,00

01.01.01.031.0001.2.004-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material 

Permanente..............................R$ 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, consideradas 

revogadas as disposições que lhes sejam contrárias ou incompatíveis.

PARAÍBA DO SUL, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

DECRETO Nº 1.656, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, usando 

Orçamentária Municipal nº 3.435, de 19 de dezembro de 2017,

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito no valor de R$ 514,64 para a(s) 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de 

Consumo........................................R$ 501,69

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica...............................R$ 12,95

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.

00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS..................................................R$ 514,64

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor 

incompatíveis.

DE 2018.

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018

PROVIDÊNCIAS.

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

nº 3.435, de 19 de dezembro de 2017,
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Estabelece a programação financeira e 

de desembolso para fins de execução 

do Sul, no exercício financeiro de 2019.

04 de maio de 2000.

Art. 1º A programação de execução 

financeira, relativa aos orçamentos 

fiscal e da seguridade social do 

Município, para o exercício financeiro 

estimativa do fluxo mensal da receita e 

de desembolso.

Art. 2º O Fluxo da Execução Mensal 

programação financeira, indica a 

Anexo I deste Decreto.

Art. 3º O Cronograma de Execução 

orçamentárias, classificadas segundo 

na forma do Anexo II.

financeira relativa ao Cronograma de 

Pagar e Consignações.

Art. 4º Os órgãos e entidades da 

fixadas neste Decreto.

fim de que se adotem as medidas 

confirmação da previsão orçamentária, 

Cronograma de Desembolso.

empenhos globais e estimados.

Art. 5º A distribuição em Cotas 

outros cadastros similares.

Art. 6º A verificação do cumprimento 

qual se, verificando o desequilíbrio 

fiscal, procederá aos ajustes que se 

fizerem necessários para recondução 

Decreto, no bimestre seguinte.

Parágrafo Único. A não-recondução no 

movimentação financeira, conforme 

Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º A Controladoria Geral do 

Direta e Indireta a fim de observar as 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º As alterações do Fluxo da 

Decreto, a partir do 1º bimestre.

Parágrafo Único. Os Anexos referidos 

e de movimentação financeira, na 

anexos, sempre que for verificado que 

condicionada aos limites fixados à 

correspondentes.

Art. 9º O ordenador de despesa que 

em vigor.

Art. 10 Este Decreto vigorará de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de janeiro 

de 2019.

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.11.05.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.............................................R$ 4.360,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS...........................................R$ 45.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.91.13.01.00.00.00 - Contribuição para o 

FAPEN..........................................R$ 6.591,62

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS.............................................R$ 3.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - Civil.......R$ 1.901,62

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de 

Consumo................................R$ 26.360,00

01.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica................R$ 20.000,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica...................R$ 3.690,00

01.01.01.031.0001.2.004-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material 

Permanente..............................R$ 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, consideradas 

revogadas as disposições que lhes sejam contrárias ou incompatíveis.
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MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, usando 

Orçamentária Municipal nº 3.435, de 19 de dezembro de 2017,

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito no valor de R$ 514,64 para a(s) 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de 

Consumo........................................R$ 501,69

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica...............................R$ 12,95

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.

00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS..................................................R$ 514,64

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor 

incompatíveis.

DE 2018.

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018

PROVIDÊNCIAS.

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

nº 3.435, de 19 de dezembro de 2017,
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Estabelece a programação financeira e 

de desembolso para fins de execução 

do Sul, no exercício financeiro de 2019.

04 de maio de 2000.

Art. 1º A programação de execução 

financeira, relativa aos orçamentos 

fiscal e da seguridade social do 

Município, para o exercício financeiro 

estimativa do fluxo mensal da receita e 

de desembolso.

Art. 2º O Fluxo da Execução Mensal 

programação financeira, indica a 

Anexo I deste Decreto.

Art. 3º O Cronograma de Execução 

orçamentárias, classificadas segundo 

na forma do Anexo II.

financeira relativa ao Cronograma de 

Pagar e Consignações.

Art. 4º Os órgãos e entidades da 

fixadas neste Decreto.

fim de que se adotem as medidas 

confirmação da previsão orçamentária, 

Cronograma de Desembolso.

empenhos globais e estimados.

Art. 5º A distribuição em Cotas 

outros cadastros similares.

Art. 6º A verificação do cumprimento 

qual se, verificando o desequilíbrio 

fiscal, procederá aos ajustes que se 

fizerem necessários para recondução 

Decreto, no bimestre seguinte.

Parágrafo Único. A não-recondução no 

movimentação financeira, conforme 

Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º A Controladoria Geral do 

Direta e Indireta a fim de observar as 

Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º As alterações do Fluxo da 

Decreto, a partir do 1º bimestre.

Parágrafo Único. Os Anexos referidos 

e de movimentação financeira, na 

anexos, sempre que for verificado que 

condicionada aos limites fixados à 

correspondentes.

Art. 9º O ordenador de despesa que 

em vigor.

Art. 10 Este Decreto vigorará de 1º de 

janeiro a 31 de dezembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO, 02 de janeiro 

de 2019.

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.11.05.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.............................................R$ 4.360,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS...........................................R$ 45.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.1.91.13.01.00.00.00 - Contribuição para o 

FAPEN..........................................R$ 6.591,62

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS.............................................R$ 3.328,04

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.14.01.00.00.00 - Diárias - Civil.......R$ 1.901,62

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de 

Consumo................................R$ 26.360,00

01.01.01.031.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica................R$ 20.000,00

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica...................R$ 3.690,00

01.01.01.031.0001.2.004-4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material 

Permanente..............................R$ 1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, consideradas 

revogadas as disposições que lhes sejam contrárias ou incompatíveis.
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Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito no valor de R$ 514,64 para a(s) 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de 

Consumo........................................R$ 501,69

01.01.01.031.0001.2.004-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica...............................R$ 12,95

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão 

01.01 - Corpo Legislativo

01.01.01.031.0001.2.002-31.90.13.02.00.

00.00 - Obrigações Previdenciárias - 

INSS..................................................R$ 514,64

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor 

incompatíveis.

DE 2018.

DECRETO Nº 1.658, DE 26 DE 

DEZEMBRO DE 2018

PROVIDÊNCIAS.

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
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