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Paraíba do Sul recebe a partir 
deste sábado a Carreta da Saúde

 Neste sábado, 04, a Carreta da Saúde 

estará no bairro Liberdade, das 08h às 16h, 

realizando exames de mamografia digital, 

densitometria óssea, ecocardiograma e 

ultrassonografia.

 A realização de exames acontecerá 

mediante a marcação prévia realizada pela UBS 

(Unidade de Básica de Saúde), que entrará em 

contato com os pacientes que antes estavam na fila 

de exames em espera.

 Essa é mais uma medida do atual governo 

para atender a população sul paraibana.
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ATOS DO GOVERNO

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 04 – CONCURSO 
PÚBLICO – EDITAL 01/2018

Em virtude da eliminação da candidata 

SANDRA VALERIA COELHO DA SILVA, 

fica o candidato abaixo discriminado 
convocado a comparecer ao Setor de 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

** O não comparecimento na data acima 

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO 03 – CONCURSO 
PÚBLICO – EDITAL 02/2018

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

** O não comparecimento na data acima 

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

==

EXTRATOS

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.
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fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

EXTRATO CONTRATO N.º 098/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 099/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 100/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 101/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 102/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 103/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 104/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

EXTRATO CONTRATO N.º 105/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 106/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.
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fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 107/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 108/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 109/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 110/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 111/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 112/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 113/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 114/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.



fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 115/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 116/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 117/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 118/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 119/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 120/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 121/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 122 /2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.



fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 123/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 
SILVA LACERDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 124/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 125/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EXTRATO CONTRATO N.º 126/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 
autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 0066/2019

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

PORTARIA Nº 0091/2019

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

PORTARIA Nº 0092/2019

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

PORTARIA Nº 0093/2019

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul 

DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.702/2019

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.



fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.699/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
 DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DECRETO Nº.: 1.700/2019 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.547, DE 25 DE ABRIL DE 2019.  

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
   

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.548, DE 25 DE ABRIL DE 2019.  
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.



fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 
de Juventude,  com autonomia 
administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

Capítulo II

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

Capítulo III

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 
grande circulação municipal, para a 
escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

Capítulo IV

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 
e
IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 

vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 

adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.



fica o candidato abaixo discriminado 

Gestão Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 11 – Centro – Paraíba do Sul – 
RJ, no próximo dia 10 de maio de 2019, 
sexta-feira, de 10h às 12h ou de 14h às 16h, 
munido dos seguintes documentos:

.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU CARTA-PATENTE 
PARA CANDIDATOS COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 
ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
12.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
13.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
14.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
15.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS;
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
17.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
18.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – FEITOS TRABALHISTAS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
20.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
22.DECLARAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS 
OU ÓRGÃOS JURISDICIONAIS EM QUE 
TENHA TRABALHADO NOS ÚLTIMOS 
DEZ ANOS, CONSTANDO A 
INFORMAÇÃO DE NÃO TER SIDO 
DEMITIDO, A QUALQUER TÍTULO, NÃO 
TER TIDO CASSADA APOSENTADORIA 
OU DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO 
QUE NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
23.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 01/2018.

CANDIDATO CONVOCADO:
- CAROLINA CHIPANA HUAMANI – 
PROFESSOR II – MATEMÁTICA;

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados convocados a comparecer 
ao Setor de Gestão Pública, sito a Rua 
Visconde da Paraíba, n.º 11 – Centro – 
Paraíba do Sul – RJ, no próximo dia 13 de 
maio de 2019, segunda-feira, de 10h às 12h 
ou de 14h às 16h, munidos dos seguintes 
documentos:
1.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
IDENTIDADE;
2.ORIGINAL E XEROX DO CPF;
3.ORIGINAL E XEROX DO TÍTULO 
ELEITORAL E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO 
ELEITORAL EMITIDA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE;
4.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO OU CASAMENTO. (Se 
viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se 
divorciado, apresentar a Averbação ou 
Escritura Pública de União Estável)
5.ORIGINAL E XEROX DO CERTIFICADO 
DE RESERVISTA E/OU 
CARTA-PATENTE PARA CANDIDATOS 
COM ATÉ 45 ANOS;
6.ORIGINAL E XEROX DA CERTIDÃO 
NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 14 

ANOS;
7.ORIGINAL E XEROX DA CARTEIRA DE 
TRABALHO (FOTO E QUALIFICAÇÃO 
CIVIL);
8.ORIGINAL E XEROX DO CARTÃO DE 
PIS/PASEP;
9.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 
RECENTE (ÁGUA, LUZ OU TELEFONE);
10.ORIGINAL E XEROX DO DIPLOMA, 
DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL 
EXIGIDO PARA O CARGO, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 
MEC;
11.ORIGINAL E XEROX DO 
COMPROVANTE DE REGISTRO ATIVO 
NO RESPECTIVO CONSELHO;
12.01 FOTO 3X4 RECENTE (COLORIDA);
13.ORIGINAL E XEROX COMPROVANTE 
DE VACINAÇÃO ANTITETÂNICA E 
HEPATITE B EM DIA;
14.CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS 
ENCAMINHADA À RECEITA FEDERAL, 
RELATIVA AO ÚLTIMO EXERCÍCIO 
FISCAL;
15.DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 
PÚBLICA OU PARTICULAR (A SER 
PREENCHIDA NO LOCAL);
16.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL – AÇÕES CÍVEIS E 
CRIMINAIS;
17.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
FEDERAL;
18.CERTIDÃO NEGATIVA CRIMES 
ELEITORAIS;
19.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO – FEITOS 
TRABALHISTAS;
20.CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA 
MILITAR;
21.CERTIDÕES NEGATIVAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E 
DA UNIÃO;
22.CERTIDÕES NEGATIVAS DAS 
FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL;
23.DECLARAÇÃO DOS ENTES 
PÚBLICOS OU ÓRGÃOS 
JURISDICIONAIS EM QUE TENHA 
TRABALHADO NOS ÚLTIMOS DEZ 
ANOS, CONSTANDO A INFORMAÇÃO 
DE NÃO TER SIDO DEMITIDO, A 
QUALQUER TÍTULO, NÃO TER TIDO 
CASSADA APOSENTADORIA OU 
DISPONIBILIDADE. O CANDIDATO QUE 
NÃO TRABALHAR NO SERVIÇO 
PÚBLICO DEVERÁ APRESENTAR 
DECLARAÇÃO DE NÃO TER 
TRABALHADO EM NENHUM OUTRO 
ÓRGÃO PÚBLICO; E
24.CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE 
PROTESTOS DE TÍTULOS DA CIDADE 
ONDE RESIDE/RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 
(CINCO) ANOS.

estipulada ensejará na eliminação do 
candidato, por descumprimento das 
exigências contidas no Edital 02/2018.

CANDIDATOS CONVOCADOS:

- MARCIA ANDREA DE ALMEIDA 
QUEIROZ – AUXILIAR EM SAÚDE 
BUCAL;
- JESSICA DA COSTA RODRIGUES 
LACERDA NEVES – AUXILIAR EM 
SAÚDE BUCAL;
- GILMARA ALMEIDA RAYBOLT DE 
SOUZA – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL;
- ALINE MOURÃO DE ARAUJO SARTORI 
– FISCAL DE TRIBUTOS;
- EVELYN DO VALLE DIOGO FÍNGOLO - 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Coordenador do Setor de Gestão Pública

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: CÍNTIA MATOS PITZER, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, CNH n.º 5804824200, residente e 
domiciliada na Estrada do Palmital, 620 – 
Nogueira – Petrópolis/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - História, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE APARECIDA 
DA ROCHA ROBERTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
20.151.318-1, residente e domiciliada na 
Avenida Irmãos Spino, 36 – casa 02 – 
Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: GABRIELLE BASTOS 
FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 20.791.936-6, 
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 
30 – Centro – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FRANCINEIDE PEREIRA 
DE CASTRO ANDRADE,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
24.672.808-3, residente e domiciliada na 
Avenida Prefeito Samir Nasser, 
1180/bloco 02 - 404 – Vila Izabel Três Rios 
–RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 28/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBSON THOMAZ DE 
PAIVA,  nacionalidade brasileira, estado 
civil casado, RG n.º 106294606, residente 
e domiciliado na Rua Laudelina Pires, 
Liberdade - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 e 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CAROLINE BATISTA 
REZENDE, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira RG n.º 217122225, 
residente e domiciliada na Travessa Santa 
Josefa, n.º 28 – Santa Josefa - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, obrigando-se a 
realizar os serviços, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e  remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 10/04/2019 a 10/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CHARLENE BARROS 
DELMONTE,  nacionalidade brasileira, 
estado civil casada, RG n.º 107778425, 
residente e domiciliada na Rua Itapuã, 80 
- Vila Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e vinte 
e sete reais e noventa e sete centavos).
VIGÊNCIA: de 05/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DANIELA FERREIRA 
BIAGGE, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 100772193 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Dr. Eugênio Feuermann, 141/casa 01  – 
Lava-Pés - Paraíba do Sul, RJ.

OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: DAVI JOSÉ PASSOS 
ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, RG n.º 20989647-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliado na 
Rua Augusto da Silva Pinto, 110 - Brocotó 
– Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 03/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CRISTINA TOMAZ 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 08935402-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua São Romão, 93 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 08/04/2019 a 13/12/2019, 
podendo ser renovado a critério do 
Município.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARINA FARIA SIMÕES 
RAMOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 08.690.211-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Travessa Sebastião Justino, 215 – Ponte 
das Garças- Três Rios – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ANA CAROLINA 
PAULINO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
24.068.034-8 DETRAN/RJ, residente e 
domiciliada na Rua Luiz José Neves, 
192/36 – Palhas - Paraíba do Sul – RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e  
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 

Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: JOCEARA DA SILVA DE 
PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, RG n.º 21.060.633-1 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua das Nascentes, 185 – Eldorado - 
Paraíba do Sul/RJ.
VIGÊNCIA: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 15/04/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA GARCIA 
NOVAES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, RG n.º 124.229.10-5 
DETRAN/RJ, residente e domiciliada na 
Rua Nova Paraíba, 159/01 – Lava-Pés – 
Paraíba do Sul - RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 24/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 

Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: LUZIA DA SILVA 
AMANCIO COSTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
115667990, residente e domiciliada na Rua 
Violetas, 26 - Inema – Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul,RJ.  
CONTRATADO: MADALENA DIAS DA 
CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, 
estado civil casada RG n.º 1171181418, 
residente e domiciliada na Rua do Ipê 
Roxo, Grama - Paraíba do Sul, RJ. 
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três  centavos).
VIGÊNCIA: de 14/04/2019 a 14/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: MARINA APARECIDA 
BRAZ SALDANHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
217569952, CPF n.º 116.341.907-93, 
residente e domiciliada na Rua João 
Gomes, 24 - Werneck – Paraíba do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 28/04/2019 a 28/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ. 
CONTRATADO: JANICE DE FATIMA 
BAZILIO DA SILVA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
109421065, residente e domiciliada na 
Rua Bom Jesus do Matozinho, Vila 
Salutaris - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM,  da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de  jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 16/04/2019 a 16/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ALEXANDRA BASILIO 
DE MELO, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 0202454146, residente 
e domiciliada na Rua Avelar Rio Manso, 
Avelar- Paty do Alferes, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de AUXILIAR 
DE ENFERMAGEM, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada  de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 1.211,23 (um mil duzentos e onze 
reais e vinte e três centavos).
VIGÊNCIA: de 21/04/2019 a 21/10/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: ANA PAULA 
FORTUNATO DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
casada, RG n.º 11.245.259-4 – Detran RJ, 
residente e domiciliada(o) na Rua João 
Caju, 123 – Roseiral – Miguel Pereira/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 

Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ARIANA CRUZ LANCINI, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, RG n.º 24.345.550-8, residente e 
domiciliada na Rua M, n.º 46 – Cantagalo - 
Três Rios/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: CÁTIA REGINA DA 
SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, RG n.º 10077034-6 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Estrada de Queima Sangue, 1057- Retiro – 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750.61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: LÍVIA DOS SANTOS 

FERREIRA DE ARAUJO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
103509279, residente e domiciliada na 
Rua Curupaiti, 438 - Centro - Paraíba do 
Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA de 01/05/2019 a 17/05/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.138.385/0001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: FERNANDA PASCHOAL 
DA SILVA GRUPILLO, nacionalidade 
brasileira, estado civil casada, RG n.º 
125490138, residente e domiciliada na Rua 
dos Lazarinis, Bela Vista- Paraíba do 
Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal de 
Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 30/06/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e Lei 
n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado 
na Rua  Vivendas do Sol nº 10, Palhas – 
Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MARLENE ARLETE DO 
NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 

estado civil divorciada, RG n.º 071300883, 
residente e domiciliada na Rua Octavio 
Vieira, Centro - Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de  jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGÊNCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.
CONTRATADO: PAULA APARECIDA DA 

brasileira, estado civil solteira, RG n.º 
12.625.875-5, residente e domiciliada na 
Rua Randolfo Pena, 511 – Jatobá – Paraíba 
do Sul/RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinquenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 02/04/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 29.238.385/001-30, 
neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: ROBERTA DA SILVA 
MONTEIRO FERREIRA,  nacionalidade 
brasileira, estado civil casada RG n.º 
378596184 , residente e domiciliada na 
Rua Nemézio de Paula, 74 - Ponto Azul – 
Três Rios, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: SIMONE THURM, 
nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciada, RG n.º 072127616, residente e 
domiciliada na Rua Caxambu, Lava Pés- 
Paraíba do Sul, RJ.
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR I, da Secretaria Municipal 
de Educação, sujeito a 25 (vinte e cinco) 
horas de jornada  de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.750,61 (um mil setecentos e cinqüenta 
reais e sessenta e um centavos).
VIGENCIA: de 31/03/2019 a 13/12/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica de 
Direito Público Interno, estabelecido na 
Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta 
cidade, com CNPJ nº 
29.138.385/0001-30, neste ato 
representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol nº 
10, Palhas – Paraíba do Sul, RJ.  
CONTRATADO: MICHELE BATISTA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil casada, RG n.º 20.462.138-7 – Detran 
RJ, residente e domiciliada(o) na Rua 
Nélio Carlos Esperança, 31/01 - 
Centro/RJ
OBJETO: prestação de serviços para a 
CONTRATANTE na função de 
PROFESSOR II - CIÊNCIAS, da Secretaria 
Municipal de Educação, sujeito a 20 
(vinte) horas de jornada de trabalho 
semanal e remuneração mensal no valor 
de R$ 2.627,97 (dois mil seiscentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete 
centavos).
VIGENCIA: de 01/05/2019 a 14/07/2019.
AMPARO LEGAL: Lei n.º 2.981/2013, que 

determinado, com as alterações dadas 
pela Lei n.º 3.333/2017, que aplica aos 
contratados o regime estatutário com 
regime geral de previdência do INSS e 
Lei n.º 3.249/2015.

EMENTA: NOMEIA OS MEMBROS DO 
CONSELHO GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
FMSP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, usando das atribuições 
de seu cargo, em especial, a prevista na 
Lei orgânica Municipal, bem como, por 
força do Artigo 6º da Lei Municipal nº 
3.494 de 04 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -  Ficam nomeados os membros 
abaixo mencionados, para comporem o 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Segurança Pública, em conformidade 
com a Lei nº 3.494 de 04 de outubro de 
2018, sob a presidência do primeiro, a 
saber:
•Anderson Costa Santana – Secretário da 
SMDCSOP, CPF: 023.376.967-66 
•Cosme Geovanne Ferreira da Silva  - 
Guarda Civil Municipal, CPF: 
083.382.557-77;
•Sérgio Domingos Brasil Alves – Defesa 
Civil Municipal, CPF: 005.020.477-71;
•Antônio Carlos de Souza – Sociedade 
Civil, CPF: 455.970.817-72
Art.2º -  As funções exercidas pelos 
membros do Conselho Gestor, não serão 
remuneradas, sendo consideradas 
relevantes serviços à população;
Art.3º -  Esta portaria entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE

Paraíba do Sul, 02 de maio   de 2019.

Paraíba do Sul
Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de
Paraíba do Sul

2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
GINA LANI BRASIL REGGIORI do cargo 
em  comissão de Diretora Presidente do 
Instituto de Previdência do Município de 
Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 

data de sua publicação e seus feitos a 
partir de   1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Exonerar a pedido a servidora  
MARIA TERESA GUIMARÃES PENICHE 
do cargo em  comissão de Vice- 
Presidente do Instituto de Previdência do 
Município de Paraíba do Sul.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 1° de Maio de 2019.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 30 DE ABRIL  DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Praíba do Sul
2017/2020

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:
Art. 1° Designa o Secretário Municipal de 
Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
como administrador provisório da 
Autarquia PREVSUL. 
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na 
data de sua publicação e seus feitos a 
partir de 2° de Maio de 2019.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, 02 DE MAIO   DE 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul

EMENTA: Revogação o Decreto 1693 de 

16 de Abril de 2019. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,  
Alessandro Cronge Bouzada,no uso de suas atribuições 
legais, e próprias do seu cargo, previstas  especialmente 
na Lei Orgânica do Município;

Resolve:
Art. 1º. Fica revogado o Decreto 1693 de 16 de Abril de 
2019
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Paraíba do Sul, 03 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 
1º. da Lei Nr 3.547/2019 de 25 de abril de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância 
de R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 
reais), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de 
Saúde.
Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Art. 1º. da Lei nº 3.547/2019, c/c Art. 
43, § 1º, item III da Lei  nº 4.320 de 17 de março de 1964, 
na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
mesmo Anexo.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO CONFORME A LEI 
MUNICIPAL No. 3.549/2019 DE 25 de ABRIL de 2019, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso 
de suas atribuições legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso III 
da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei 
No. 3.549/2019 de 25 de abril de 2019,

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por 
superavit financeiro na importância de R$1.414.786,49 
(um milhão, quatrocentos e quatorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nas 
dotações orçamentárias elencadas em Anexo I.
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, 
serão provenientes do Superávit Financeiro verificado(s) 
na(s) Fonte(s) de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso III da 
Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 e na Lei No. 
3.549/2019 de 25 de abril de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de abril de 2019.
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA PREFEITO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 
3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 2018, COM 
VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Dr. 
Alessandro Cronge                 Bouzada, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder 
abertura de crédito adicional especial no valor total de 
R$482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no 
Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$482.000,00 (quatrocentos e 
oitenta e dois mil reais) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 
valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 
3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 
constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se todas as disposições contrárias.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.       

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020
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DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E 
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE JUVENTUDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica instituído o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), órgão 
colegiado de caráter consultivo, 
propositivo, fiscalizador e de 
composição paritária entre o governo e a 
sociedade civil com a finalidade de 
formular e propor diretrizes da ação 
governamental, voltadas à promoção de 
políticas públicas para a juventude.
Art. 2º - O Conselho Municipal da 
Juventude é órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 
através da Superintendência Municipal 

administrativa e financeira.
Art. 3º Ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), compete:
I - decidir sobre as estratégias de 
acompanhamento e avaliação da política 
municipal para a juventude;
II - apoiar a Superintendência Municipal 
de Juventude, criada pelo Decreto Nº 
1.625/2018 e outros órgãos da 
administração pública;
III - promover a realização de estudos, 
debates e pesquisas sobre a realidade da 
situação juvenil, com vistas a contribuir 
na elaboração de propostas de políticas 
públicas;
IV - apresentar propostas de políticas 
públicas e outras iniciativas que visem 
assegurar e ampliar os direitos da 
juventude;
V - articular com os movimentos da 
juventude e outros conselhos de direitos 
e/ou setoriais para ampliar a cooperação 
mútua e o estabelecimento de 
estratégias comuns de implementação 
de políticas públicas para a juventude;
VI - receber sugestões oriundas da 
sociedade e opinar sobre denúncias que 
lhe sejam  encaminhadas, no âmbito de 
suas atribuições, dando ciência delas aos 
órgãos competentes do Poder Público, 
apoiar, acompanhar e assessorar 
projetos de interesse da juventude;
VII - promover e participar da 
organização das conferências municipais 
de políticas públicas para a juventude; e
VIII - fomentar o intercâmbio entre 
organizações juvenis estaduais, nacionais 
e internacionais.

DOS PRINCÍPIOS

Art. 4º No desenvolvimento de suas 
ações, discussões e na definição de suas 
resoluções, o Conselho Municipal de 
Juventude (CMJ) observará:
I - o respeito à organização autônoma da 
sociedade civil;
II - o caráter público das discussões, 
processos e resoluções;
III - o respeito à identidade e à 
diversidade da juventude;
IV - a pluralidade da participação juvenil, 
por meio de suas representações; e
V - a análise global e integrada das 
dimensões, estruturas, compromissos, 

finalidades e resultados das políticas 
públicas para a juventude.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será integrado por 
representantes do Poder Público e da 
sociedade civil, com reconhecida 
atuação na defesa e promoção dos 
direitos da juventude.
Art. 6º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) será constituído de dez 
membros titulares e respectivos 
suplentes, divididos paritariamente entre 
Poder Público municipal e entidades não 
governamentais, designados pelo 
Prefeito Municipal de Paraíba do Sul, 
observada a seguinte composição:
I – cinco representantes e cinco suplentes 
do Poder Executivo, sendo um de cada 
um dos seguintes órgãos, indicados pelo 
seu respectivo titular:
a) um representante da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
b) um representante da Secretaria 
Municipal de Educação;
c) um representante da Secretaria 
Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
d) um representante da Fundação 
Cultural de Paraíba do Sul;
e) um representante da 
Superintendência Municipal de 
Juventude;
II - cinco jovens integrantes efetivos e 
cinco suplentes, representantes da 
sociedade civil organizada, quais sejam:
a) um representante dos Grêmios 
Estudantis com sede no município;
b) um representante das instituições de 
ensino superior com sede no município;
c) um representante da entidade 
Estudantil Municipal;
d) um representante dos movimentos 
religiosos do município, que tenham 
juventude organizada;
e) um vereador representante da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul;
§ 1º As entidades da sociedade civil 
devem estar legalmente organizadas em 
instituições, ONGs, associações 
legalmente constituídas, sediadas em 
Paraíba do Sul e que sejam voltadas para 
a defesa dos direitos e interesses da 
juventude.
§ 2º Os movimentos sociais deverão 
comprovar sua existência de, no mínimo, 
dois anos através de:
a) um instrumento de comunicação e 
informação de circulação nacional;
b) relatório de atividades ou de reuniões 
do movimento; e
c) documento de órgãos públicos que 
atestem sua existência.
§ 3º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso I deste artigo será feita 
pelo Secretário da pasta e a nomeação 
pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 4º A designação dos conselheiros de 
que trata o inciso II deste artigo deverá 
considerar nomes de jovens de 
comprovada atuação na defesa e nos 
interesses da juventude que, uma vez  
indicados pela entidade ou associação 
inscrita e eleitas na forma da convocação 
editalícia, através de fórum próprio, serão 
nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo.
§ 5º Caberá à Secretaria Municipal de 
Turismo, Esporte e Lazer, através da 

Superintendência Municipal de 
Juventude:
I - convocar o fórum através de 
chamamento público, a ser realizado no 
órgão oficial do município e em diário de 

escolha dos representantes da sociedade 
civil, enumerados no inciso II deste artigo, 
que cumprirão o primeiro mandato do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de até sessenta dias, 
a contar da publicação desta Lei, os 
nomes dos membros do Conselho a que 
se refere o inciso II deste artigo.
§ 6º A partir da constituição da Diretoria 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ), a convocação do fórum de que 
trata o inciso I do § 5º deste artigo para a 
eleição dos seus representantes para os 
mandatos posteriores à criação da 
presente Lei será efetuada pelo
respectivo presidente que, por sua vez, 
deverá submeter ao Chefe do Poder 
Executivo os nomes dos membros do 
Conselho para nomeação em forma de 
decreto.
§ 7º Poderão ser convidados a participar 
das reuniões do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ), sem direito a voto, 
personalidades e representantes de 
órgãos e entidades públicas e privadas, 
bem como técnicos, desde que conte da 
pauta temas da sua área de atuação.
Art. 7º - Os conselheiros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) referidos 
no inciso II do art. 5º poderão perder o 
mandato, antes do prazo de dois anos, 
nos seguintes casos:
I - por renúncia;
II - pela ausência imotivada em duas 
reuniões consecutivas do Conselho 
Municipal de Juventude (CMJ);
III - pela prática de ato incompatível com 
a função de conselheiro, por decisão da 
maioria dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ); e
IV - por requerimento da entidade da 
sociedade civil representada.

DA ORGANIZAÇÃO E DO 
FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) terá a seguinte 
organização:
I - Plenário; e
II - grupos de trabalho e comissões.
Art. 9º Compete ao Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ):
I - aprovar seu regimento interno;
II - eleger anualmente o Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Municipal 
da Juventude (CMJ), por meio de 
escolha dentre seus membros, por voto 
de maioria simples, para cumprirem 
mandato de dois anos;
III - instituir grupos de trabalho e 
comissões, de caráter temporário, 
destinados ao estudo e à elaboração de 
propostas sobre temas específicos;
IV - deliberar sobre a perda de mandato 
dos membros do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) referidos nos incisos II e 
III do art. 7º;
V - aprovar o calendário de reuniões 
ordinárias do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ);
VI - aprovar anualmente o relatório de 

atividades do Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ); e
VII - deliberar e editar resoluções 
relativas ao exercício das atribuições do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 1º As funções de Presidente e de 
Vice-Presidente serão exercidas, 
alternadamente, entre representantes do 
Poder Público e da sociedade civil.
§ 2º A função de Presidente, no primeiro 
ano do mandato de cada gestão do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
será exercida por representante do 
Poder Público.
§ 3º As deliberações do Plenário 
dar-se-ão, preferencialmente, por 
consenso ou por maioria simples de 
votos.
§ 4º Os grupos de trabalho e as 
comissões terão duração 
pré-determinadas, cronograma de 
trabalho específico e composição 
definida pelo Plenário do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ), ficando 
facultado o convite a outras 
representações, personalidades de 
notório conhecimento da temática de 
juventude que não tenham assento no 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ).
§ 5º A Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Juventude 
caberá prover o apoio administrativo e 
os meios necessários à execução das 
atividades da Superintendência 
Municipal de Juventude e de seus grupos 
de trabalho e de suas comissões.
Art. 10 São atribuições do Presidente do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ):
I - convocar e presidir as reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ);
II - solicitar ao Conselho Municipal da 
Juventude (CMJ) ou aos grupos de 
trabalho ou às comissões a elaboração 
de estudos, informações e 
posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público;
III - firmar as atas das reuniões do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ); 

IV - constituir e organizar o 
funcionamento dos grupos de trabalho e 
das comissões e convocar as respectivas 
reuniões.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 - O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ), 
dos grupos temáticos e das comissões 
serão prestados pela Secretaria 
Municipal Turismo, Esporte e Lazer.
Art. 12 - Fica facultado ao Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) promover 
a realização de seminários ou encontros 
regionais sobre temas constitutivos de 
suas atribuições específicas.
Art. 13 -  No prazo de até sessenta dias da 
posse dos Conselheiros, o Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) elaborará 
o seu regimento interno que 
complementará a estruturação, as 
competências e atribuições definidas 
nesta Lei para seus integrantes e 
estabelecerá as normas de 
funcionamento do colegiado, devendo 
ser submetido à assembléia que será 
especialmente convocada para este fim 
submetendo-o, após, a aprovação do 

Chefe do Poder Executivo para 
homologação, mediante decreto.
Parágrafo Único - Qualquer alteração 
posterior ao Regimento Interno 
dependerá da deliberação de dois 
terços dos membros do Conselho 
Municipal da Juventude (CMJ) e 
aprovação, por decreto, do Chefe do 
Poder Executivo.
Art. 14 -  Caso a representação de algum 
setor da sociedade civil não preencher a 
respectiva vaga, será substituída pela 
entidade ou organização suplente mais 
votada.
Art. 15 -  Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
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LEI MUNICIPAL Nº 3.550, DE 25 DE 
ABRIL DE 2019.  

INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e eu 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento e 
Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 
§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma do 
PRT, os débitos de natureza tributária 
ou não tributária, vencidos até 31 de 
dezembro de 2018, de pessoas físicas e 
jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos, 
em discussão administrativa ou judicial, 
ou ainda provenientes de lançamento 
de ofício efetuados após a publicação 
desta Lei, desde que o requerimento se 
dê no prazo de que trata o § 2º.
§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado no 
prazo de até sessenta dias, contado a 
partir da regulamentação estabelecida 
pela Secretaria Municipal de Fazenda e 
pela Procuradoria Geral do Município, e 
abrangerá os débitos em discussão 
administrativa ou judicial indicados para 
compor o PRT e a totalidade dos 
débitos exigíveis em nome do sujeito 
passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável. 
§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito passivo 
na condição de contribuinte ou 
responsável e por ele indicados para 
compor PRT, nos termos dos art. 389 e 
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015 - Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação 
plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas nesta Lei;
II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e
III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer outra 
forma de parcelamento posterior, 
ressalvado o reparcelamento.
Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, o 
sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata o 
art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 
realizado o pedido dentro do prazo de 
vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de seu 
vencimento, conforme §2º do artigo 4º 
desta Lei, caso em que, não ocorrendo o 
pagamento da primeira parcela dentro 
da data pactuada ocorrerá o 
cancelamento imediato do 
parcelamento e a perda do direito a 
adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.
§ 1º - Podem ser objeto deste programa 
os débitos referentes ao Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU, ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), à Taxa de Fiscalização Sanitária 
(TaFis) e à Taxa de Localização e 
Funcionamento (TLL).
§ 2º  - Na hipótese de indeferimento dos 
créditos a que se refere o caput, no todo 
ou em parte, será concedido o prazo de 
trinta dias para que o sujeito passivo, ou 
o responsável tributário, efetue o 
pagamento em espécie dos créditos 
apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 § 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros e 
multas originais.
§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação. 
§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco anos 
para a análise da quitação na forma 
prevista no caput. 
§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.
Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos que 
se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente das 
impugnações ou dos recursos 

administrativos judiciais que tenham por 
objeto os débitos que serão quitados, e 
renunciar a quaisquer alegações de 
direito sobre as quais se fundem as 
referidas impugnações e recursos ou 
ações judiciais, e protocolar, no caso de 
ações judiciais, requerimento de 
extinção do processo com resolução do 
mérito, nos termos da alínea “c” do 
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 
13.105, de 2015 - Código de Processo 
Civil. 
§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e de 
recurso administrativo interposto ou de 
ação recurso judicial proposta se o 
débito objeto de desistência for passível 
de distinção dos demais débitos 
discutidos no processo administrativo 
ou na ação judicial. 
§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 
§ 3º  - A desistência e a renúncia de que 
trata o caput não exime o autor da ação 
do pagamento dos honorários, nos 
termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 
2015 - Código de Processo Civil, porém 
os percentuais da verba honorária, 
sempre fixado pelo Juiz da Causa, 
incidirão sobre o valor apurado segundo 
esta lei e não sobre o valor judicializado. 
Art. 4º  A dívida objeto do parcelamento 
será consolidada na data do 
requerimento de adesão ao PRT e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas. 
§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.
§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 § 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento após 
a data estipulada para vencimento, será 
acrescido de juros equivalentes a taxa 
SELIC do período, além de multa de 2%, 
calculados a partir do dia útil seguinte 
ao do vencimento. 
Art. 5º.  - Implicará exclusão do devedor 
do PRT e a exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda 
não pago e automática execução da 
garantia prestada:
I - a falta de pagamento de três parcelas, 
consecutivas alternadas;
II - a falta de pagamento de uma parcela, 
se todas as demais estiverem pagas;
III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao esvaziamento 
patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do 
parcelamento;
IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;
V - a concessão de medida cautelar 

fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;
VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos 
art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; 
ou
VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 
Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os valores 
liquidados com os créditos de que trata 
o art. 2º serão restabelecidos em 
cobrança e:
I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência dos 
acréscimos legais, até a data da 
rescisão; e
II - serão deduzidas do valor referido no 
inciso I do parágrafo único as parcelas 
pagas, com acréscimos legais até a data 
da rescisão. 
Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens de 
medida cautelar fiscal e das garantias 
prestadas nas ações de execução fiscal 
ou qualquer outra ação judicial. 
Art. 7º.  - Aplicam-se aos parcelamentos 
o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, 
no art. 12 e no art. 14, caput, inciso IX, da 
Lei nº 10.522, de 2002. 
Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 
Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
Art. 10º.   - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Paraíba do Sul, 25 de abril de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ comunica o cancelamento da 
licitação Tomada de Preço nº 002/2019, 
cujo objetivo é a Contratação de 
empresa para realização de obra de 
reforma da Unidade Básica de Saúde de 
Carvalhaes, no Município de Paraíba do 
Sul/RJ, devido a estudo de mudança de 
local onde encontra-se instalada a 
referida Unidade de Saúde. Paraíba do 
Sul, 03 de maio de 2019. Alessandro 
Cronge Bouzada.


