
recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 
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parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 



recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 
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parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 



recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 

parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 
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recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 

parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 



recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Página 5

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 

parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 
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recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 

parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 
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recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 
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parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 



recolhimento, compensação, 
suspensão, incentivos e 
benefícios de natureza 
tributária, conferido a 
determinação contribuinte, em 
caráter de excepcionalidade.

Art. 2º - O descumprimento do 
disposto no artigo anterior, no 
prazo estabelecido, implica a 
suspensão do tratamento 
tributário especial.

Art. 3º - O Secretário Municipal 
de Fazenda editará os atos que 
se fizerem necessários ao 
integral cumprimento deste 
Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

DECRETO Nº 005, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021  

Considerando o teor dos textos 
normativos publicados nos 
últimos dias do governo que 
exerceu mandado no 
quadriênio 2017/2020;
Considerando que os atos 
abaixo descritos possuem 
significativa, administrativa, 
financeira e orçamentária sobre 
a gestão eleita para o mandato 
dos anos 2021/2024;
Considerando, ainda, a ausência 
de tempo hábil para a análise do 
impacto financeiro e 

operacional dos atos abaixo pela 
gestão atual;
Considerando que o art. 21, I e II, 
da Lei Complementar nº. 101/00 
(LRF) veda o aumento de 
despesas de pessoal nos 180 dias 
finais do mandado, sob pena de 
serem nulos de pleno direito;
Considerando que a situação de 
servidores, com custo e 
quantidade, informada durante 
o período de transição de 
governo, de acordo como que 
determina a Lei Orgânica do 
Município, não previa as 
alterações contidas nos textos 
normativos publicados;
Considerando o artigo 38da Lei 
3.229 de 19 de novembro de 2015, 
que trata do Regime Jurídico 
Único Estatutário; 
Considerando o disposto no art. 
263, §3º, e art. 270, parágrafo 
único, da Lei Municipal nº. 
3.229/15;
Considerando o princípio da 
auto tutela da Administração 
pública, referido no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99 que permite a 
revogação de atos inoportunos 
ou inconvenientes;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas 
atribuições legais e na forma dos 
artigos 67, da Lei Orgânica 
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam revogados, na 
íntegra, as Portarias nº469/2020 
e nº 470/2020, bem como o Ato 
Convocatório do Concurso 
Público nº 89, de 16 de 
dezembro de 2020, de modo a 
possibilitar a análise e 
deliberação prévia acerca do 
impacto orçamentário, 
financeiro e administrativo das 
medidas tomadas.

Art. 2 º Ficam revogadas todas as 
concessões de licenças sem 
vencimento para tratar de 
assuntos particulares, bem 
como as licenças-prêmios 

concedidas a partir de 01 de 
dezembro de 2020, a fim de que 
os respectivos processos 
administrativos sejam 
reexaminados pela Secretaria de 
Planejamento e Administração 
em conjunto com os setores 
impactados pelas referidas 
licenças.

Art. 3º Fica revogado o Edital de 
Concurso nº. 01/2020, publicado 
em 30 de dezembro de 2020, 
bem como todos os atos que a 
ele se referem, em virtude da 
necessidade de análise do 
impacto financeiro e 
orçamentário da medida, bem 
como da sua compatibilidade 
com o previsto no art. 8º da Lei 
Complementar nº 173/20.

Art. 4º - Os processos 
administrativos que serviram de 
base aos documentos ora 
revogados deverão ser 
reexaminados pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e 
Administração, em conjunto 
com a Procuradoria-Geral do 
Município e demais órgãos afins 
da Administração Municipal, sob 
a ótica de impactos financeiros e 
legais.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 001/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Luciana Moraes de Padua, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Assistência Social e Direitos 
Humanos, a partir de 01 de 
janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra 
Neves

Prefeita Municipal
Paraíba do Sul

2021-2024

Ato n° 002/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas 
atribuições legais e na forma da 
lei, em especial as disposições 
previstas na Lei Orgânica 
Municipal, resolve nomear 
Rômulo Ferreira da Silva, CPF 
026.726.707-06, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Compras e Licitações, a partir de 
01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 003/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear  Germano Sant’ 
Anna Dias, CPF 137.728.887-04, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Comunicação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0004/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 

Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Diórgenes Pedro 
Borsato dos santos, CPF 
106.521.247-04, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Controle 
Interno, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0005/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Marli de Souza, 
CPF 812.274.937-20, para cargo 
de livre nomeação e execução 
de Secretário Municipal de 
Defesa Civel, Segurança e 
Ordem Pública, a partir de 01 de 
janeiro de 2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 

ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0006/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Anderson 
Coelho dos Santos, CPF 
014.835.687-76, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho e respondendo  pela 
seguinte secretaria: Secretaria 
Municipal de Turismo Esporte e 
Lazer, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, 
cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0007/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Elder dos Santos 
Azevedo, CPF 097.400.987.38, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Educação, a partir 
de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0008/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra 
Neves, no ato de suas atribuições 
legais e na forma da lei, em 
especial as disposições previstas 
na Lei Orgânica Municipal, 
resolve nomear Luiz Carlos 
Augusto de Luca, CPF 
804.837.637-72, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de 
Fazenda, a partir de 01 de janeiro 
de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

 
Ato n° 0009/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Francisco Carlos 
Martins, CPF 279.700.197-49, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Planejamento e 
Administração, respondendo 
pela Secretaria Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0010/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Juarez de Souza Pereira, 
CPF 026.874.627-30, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0011/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
responder e assumir as funções 
de Secretário Municipal de 
Transporte, Obras e Projetos, por 
um prazo de 60 dias, a partir de 
01 de janeiro d 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0012/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Talita Junqueira Peralta, 
CPF 132.964.737-85, para cargo 
de livre nomeação e execução de 
Procurador Geral do Município, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0013/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Romualdo Leal da 

Rocha, CPF 032.543.857-99, para 
cargo de livre nomeação e 
execução de Diretor Presidente 
da Fundação Cultural de Paraíba 
do Sul, a partir de 01 de janeiro de 
2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 014/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Maria Fernanda Cunha 
de Andrade, CPF 089.325.697-14, 
para cargo de livre nomeação e 
execução de Secretário 
Municipal de Meio Ambeinte e 
Desenvolvimento Agrário, a 
partir de 01 de janeiro de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0015/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
Dayse Deborah Alexandra Neves, 
no ato de suas atribuições legais 
e na forma da lei, em especial as 
disposições previstas na Lei 
Orgânica Municipal, resolve 
nomear Ana Carolina Borges 
Vasconcelos, CPF 
007.396.837-48, para cargo de 
livre nomeação e execução de 
Secretário Municipal de Governo 
e Gestão, a partir de 01 de janeiro 
de 2021

Registre, publique-se, cumpra-se.

Dado e passado na Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, 
ao 1° de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO

D E C R E T O Nº 006, de 06 de 
Janeiro de 2021

DEFINE O VALOR DA UNIDADE 
FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

 A Prefeita Municipal de 
Paraíba do Sul, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo 
artigo 95 da Lei Orgânica do 
Município e com base no artigo 
653, da Lei nº 2.182 de 20 de 
Dezembro de 2000 - Código 
Tributário Municipal e,

Considerando que a Unidade 

Fiscal do Município (UFM), criada 
pelo artigo 647, da Lei nº 2.182 de 
20 de Dezembro de 2000 
(Código Tributário Municipal), 
será reajustada pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE);

Considerando, ainda, que do 
último reajuste dado à UFM 
decorreram de 12 (doze) meses, 
sem que tenha havido qualquer 
correção da mesma;

Considerando, também, a 
necessidade de sua atualização 
pelo IPCA/IBGE;

Decreta:

Art. 1º O valor da Unidade Fiscal 
do Município (UFM), a partir de 01 
de Janeiro de 2021, passa a ser de 
R$ 3,43 (três reais e quarenta e 
três centavos).

Art. 2º O índice referido neste 
decreto corrigirá também os 
tributos e tarifas municipais e 
sua respectiva base de cálculo 
para o exercício de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2021, 
revogando as disposições em 
contrário.

PARAÍBA DO SUL, 06 de janeiro 
de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

PORTARIAS

PORTARIA Nº 06, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação da 
Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) do Município de 
Paraíba do Sul/RJ e dá outras 
providências”.
O Prefeito de Paraíba do Sul/RJ, 
Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições que lhe 
confere o art. 95, inciso II, Letra 
“c”, da Lei Orgânica Municipal e, 
considerando o disposto no §4º, 
do Art. 51, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

R E S O L V E:

Art. 1° NOMEAR Romulo Ferreira 
da Silva, ocupante do cargo de 
Secretário de Compras e 
Licitações; Yasmin Sant’Anna 
Sarmento da Silva, servidora 
efetiva, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo, 
Tatiana Izidoro Silva ocupante do 
Cargo de Auxiliar de Apoio 
Administrativo e Gabriel 
Santiago Terzella ocupante do 
Cargo de Assessor II para, sob a 
presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão 
Permanente de Licitação desta 
Prefeitura, ficando igualmente 
designada a Servidora 
efetivaHortência Neves Silva 
ocupante do cargo de Auxiliar de 
Apoio Administrativo, para 
suplente dos membros da 
Comissão Permanente de 
Licitações, ora nomeados.
Parágrafo Único:Nos 
impedimentos e/ou 
afastamentos eventuais do 
Presidente da Comissão, 
responderá por este a Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 2º As decisões da Comissão 
Permanente para atuação 
durante o período de 05 de 
janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021, serão colegiadas, com 
quórum mínimo de três 
membros.

Art. 3º A Comissão Permanente 
de Licitação será dotada de 
autonomia administrativa e 
atuará sem subordinação 
hierárquica no exercício de suas 
atividades-fim.

Art. 4º São atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ:
I) Coordenar os processos de 
Licitação, Dispensa e 
Inexigibilidade;
II) Confeccionar minutas de 
Editais e Contratos, 
submetendo-as à apreciação e 
aprovação da Assessoria Jurídica;
III) Definir e solicitar ao 
Departamento competente as 
publicações necessárias na 
forma da legislação vigente;
IV) Esclarecer as dúvidas 
sobre o Edital;
V) Abrir o envelope com a 
documentação de habilitação, 
examinar os documentos, 
elaborar ata da reunião e emitir 
relatório de julgamento sobre a 
habilitação ou inabilitação;
VI) Processar e julgar a fase de 
habilitação e das propostas;
VII) Abrir o envelope com a 
proposta comercial, examinar os 
documentos, elaborar ata da 
reunião e emitir relatório de 
julgamento sobre a classificação 
ou desclassificação;
VIII) Habilitar, inabilitar, 
classificar ou desclassificar os 
participantes em desacordo com 
o edital;
IX) Julgar os recursos 
eventualmente interpostos em 
1ª instância;
X) Requisitar parecer técnico 
e/ou jurídico, quando julgar 
necessário;
XI) Adotar outras providências 
que se fizerem necessárias;

Art. 5º Exaurido o prazo recursal 

e julgados todos os recursos 
eventualmente interpostos, o 
resultado encontrado pela 
Comissão será levado à 
deliberação do Prefeito 
Municipal para homologação e 
adjudicação, sem prejuízo das 
contingentes revogações ou 
anulações quando necessárias.

Art. 6º Os membros da Comissão 
Permanente de Licitação 
responderão solidariamente por 
todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se a posição 
individual divergente estiver 
fundamentada e registrada em 
Ata lavrada na reunião em que 
tiver sido tomada a decisão de 
acordo com o parágrafo 3º, 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 7º O mandato dos membros 
da Comissão Permanente de 
Licitação, aqui nomeados, será 
até 31 de dezembro de 2021, a 
contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 8° As licitações somente 
poderão ser abertas e julgadas 
com a presença de, no mínimo, 
03 (três) membros da comissão.

Art. 9º As atribuições da 
Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ, inicia-se 
com o recebimento do Processo 
Administrativo, diretamente do 
protocolo e encerram-se com a 
emissão do relatório a 
autoridade superior para fins de 
adjudicação e homologação do 
evento, estando a partir de 
então, isentos de qualquer ato 
que venha a ser praticado no 
processo ou relacionado à 
execução do objeto.

Art.10º Fica revogada a Portaria 
nº 424, de 04 de novembro de 

2020

Art. 11° Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando se as disposições em 
contrário.

Registre-se, Publique-se e 
Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº  07, DE 05 DE 
JANEIRO DE 2021

“Designa Pregoeiro, Pregoeiro 
Substituto e Equipe de Apoio 
para a modalidade de licitação 
denominada Pregão e dá outras 
providências”.

O Prefeito Municipal de Paraíba 
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 
considerando a exigência 
estabelecida no inciso IV, do art. 
3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e usando das 
atribuições que lhe confere o art. 
95, inciso II, Letra “c”, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores, 
abaixo relacionados, para 
constituir Comissão para 
modalidade licitatória 
denominada Pregão, da 
Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, a contar da publicação 
desta Portaria, na seguinte 
forma:
I – Pregoeiro:
 - Romulo Ferreira da Silva
II - Equipe de Apoio:

- Tatiana Izidoro Silva
- Gabriel Santiago Terzella
- Yasmin Sant’Anna Sarmento da 
silva
- Hortência Neves Silva 

Art. 2º Na ausência ou 
impedimento do Pregoeiro por 
qualquer motivo, a sua função 
será assumida pela Servidora 
Tatiana Izidoro Silva.

Art. 3º São atribuições do 
Pregoeiro e da Equipe de Apoio, 
dentre outras: assinar o 
recebimento das propostas, 
análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante 
vencedor.

Art. 4º Os servidores ora 
designados poderão se afastar 
de suas atividades normais, 
durante o desenvolvimento dos 
trabalhos da Comissão.

Art. 5º O mandato dos membros 
da Comissão aqui nomeados, 
será até 31 de dezembro de 2021, 
a contar da data da assinatura, 
devendo a mesma ser publicada 
no Diário Oficial do Município 
(DOM), vedada a recondução de 
sua totalidade no período 
subsequente.

Art. 6º O Pregoeiro, ou seu 
substituto, fica autorizado a 
convocar, além dos membros da 
Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto 
ou da documentação 
apresentada, outros servidores 
da Prefeitura, técnicos da área, 
para auxiliar na análise das 
propostas e documentos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria 
nº 425, de 04 de novembro de 
2020.

Art. 8º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Registre-se, Publique-se e 
cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíba 
do Sul, 05 de janeiro de 2021.

DAYSE DEBORAH ALEXANDRA 
NEVES 

PREFEITA MUNICIPAL

P O R T A R I A 005/2021

A Prefeita do Município de 
Paraíba do Sul, DAYSE DEBORA 
ALEXANDRE NEVES, no uso de 
suas atribuições legais e de 
acordo com a legislação em 
vigor,

R e s o l v e:

E X O N E R A R:

Flavia Leal Brasil Reis,   portadora   
do CPF 001.895.366.24, do  cargo 
comissionado de Assessor III, da 
Secretaria Municipal de Fazenda,  
com efeitos retroativos a 01 de 
Janeiro de 2021.

Lucas Mendonça Antunes,    
portador   do CPF 148.580.767.09, 
do  cargo comissionado de 
Assessor III, da Secretaria 
Municipal de Governo,  com 
efeitos retroativos a 01 de Janeiro 
de 2021.

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

         PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL,  05    DE 
JANEIRO DE 2021.

                                      

 DAYSE DEBORA ALEXANDRE 
NEVES

Prefeita Municipal

E R R A T A

NA PORTARIA 001/2021, ONDE SE LE EXONERAR BERNADETH ALVES FERREIRA O CORRETO É EXONERAR BERNADETH DOMINGOS ALVES 
FERREIRA.

ATOS

Ato n° 0016/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na forma 
da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:

Exonerar, Francisco Carlos Martins, CPF 279.700.197-49, do cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a partir de 05 de janeiro de 2021.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

Ato n° 0017/2021

A Prefeita Municipal de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Dayse Deborah Alexandra Neves, no ato de suas atribuições legais e na 
forma da lei, em especial as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal, resolve:
 Nomear, Walter Henrique da Costa Gomes, CPF 452.694.087-91, para o cargo de livre nomeação e execução de Secretario Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021.
Registre, publique-se, cumpra-se.

Paraíba do Sul-RJ, 05 de janeiro de 2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024
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REPUBLICADOS
POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 001, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

REVOGA O DECRETO 2027/2020.

Considerando que estamos sob 
os efeitos da pandemia da COVID 
19, que notoriamente reduziu as 
atividades econômicas do país 
com impactos negativos sobre a 
renda das pessoas e das famílias.

Considerando que estes 
impactos também atingem 
fortemente a população de nossa 
cidade carente de 
oportunidades,
 
Considerando que o decreto que 
aumentou a tarifa foi emitido no 
dia 30 de dezembro, portanto, no 
penúltimo dia do governo da 
gestão 2017/2020 e que seus 
efeitos sociais repercutirão sobre 
a gestão 2021/2024, 
considerando à ausência de 
tempo para análise do impacto 
social e financeiro do aumento
pela gestão atual.

Considerando que de acordo 
com a legislação vigente e o 
contrato de concessão que a 
empresa prestadora do serviço 
tem direito a reivindicar 
aumento de tarifas, mas que esta 
análise, de acordo com o 
parágrafo anterior, deveria ser 
realizada por técnicos da atual 
gestão.

Considerando o princípio da 
auto-tutela da Administração 
pública referida no art. 53 da Lei 
Federal 9.784/99;

A PREFEITA MUNICIPAL DE 
PARAIBA DO SUL/RJ, no uso de 
suas atribuições legais e na 
forma dos artigos 67, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica revogado, na íntegra, 
o Decreto 2027/2020, bem como 
o terceiro termo aditivo ao 
contrato 067/2018. 

Art. 2º - O processo 
administrativo que serviu de 
base ao Decreto ora revogado 
deverá ser reexaminado pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Administração, 
em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Município e demais 
órgãos afins da Administração 
Municipal, sob a ótica de 
impactos sociais e legais.

 
Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 002, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO 
QUANTO A CESSÃO DE 
SERVIDORES E  RESSARCIMENTO 
NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DIRETA E INDIRETA

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e;

- Considerando a cessão de 
servidores entre os Entes 
Públicos da Federação;

-   Considerando os diversos 
pleitos de órgãos da 
administração dos Entes 
Federados cedentes visando ao 
ressarcimento dos valores pagos 
a título de pessoal;

-   Considerando ainda que o 
ressarcimento pressupõe a 
efetivação da despesa e que a 
maioria dos custos de pessoal da 
administração são arcados com 
recursos do Tesouro Municipal 
(fonte 00).

DECRETA:

Art. 1º - Todos os Servidores do 
Município cedidos para outros 
Entes da Federação, Municípios, 
Estados e União, mesmo que 
com ônus desses Entes deverão 

se reapresentar ao Órgão em que 
estão lotados para retomarem 
suas atividades no Município de 
Paraíba do Sul.

Art. 2º - A cessão de Servidores 
deverá ser sempre precedida de 

parecer da Secretaria de 
Administração e autorizada pela 
Prefeita.

Art. 3º - As cessões de Servidores 
do Município para outros entes 
da Federação, Municípios, 
Estados e União serão sempre 
sem ônus para o Município de 
Paraíba do Sul, cabendo o 
ressarcimento das despesas 
com remuneração, benefícios e 
encargos.

Art. 4º - O Servidor do Município 
só poderá ser cedido para órgãos 
da administração direta e 
indireta federal, estadual e 
municipal, respeitado o artigo 1º, 
pelo período de 2 (dois) anos, 
permitida a renovação.

Art. 5º - Os órgãos da 
Administração Direta e Indireta 
terão o prazo de 30 dias para 
diagnóstico e se adequarem à 
presente alteração.

Art. 6º - Este decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
e, no que couber, as disposições 
em contrário, que versam sobre 
a mesma matéria.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 003, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O 
C O N T I N G E N C I A M E N T O 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 

DE 2021, PARA CUMPRIMENTO 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 04.05.2000 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, e

Considerando a execução 
orçamentária e financeira que se 
verificou no exercício de 2020 no 
município;

Considerando os efeitos dessa 
execução para cumprimento do 
disposto na Lei Complementar 
nº 101, de 04.05.2000; 

Considerando a necessidade de 
adequação do orçamento à 
realidade financeira e a 
recondução ao equilíbrio fiscal 
do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam contingenciados, 
orçamentária e 
financeiramente, do Crédito 
Indisponível, montantes 
equivalentes a 30% das despesas 
custeio e 100% das despesas de 
capital.

§ 1º - O caput deste artigo 
aplica-se, exclusivamente, às 
despesas custeadas com 
recursos de fonte do Tesouro 
Municipal.

§ 2º - As necessárias liberações 
desses créditos 
contingenciados, dependerão 
de autorização específica da 
Prefeita, ou a quem ele delegar.

Art. 2º - Os órgãos da 
administração direta, bem como 
os fundos especiais e os órgãos 
da administração indireta, 
deverão apresentar, no prazo de 
15 dias, à Secretaria Municipal de 
Fazenda, posição atualizada da 

execução dos cronogramas 
físico-financeiros dos projetos, 
para fins de reprogramação.

Art. 3º - Ficam suspensos os 
procedimentos de 
Reconhecimento de Dívidas, 
salvo os que vierem a ser 
expressamente autorizados pelo 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - É obrigatória a 
autorização formal do Secretário 
de cada pasta para emissão de 
programações de desembolsos.

§ parágrafo único - A regra 
instituída no caput deste artigo 
aplica-se à execução de 
programações de desembolso 
emitidas e pendentes de 
pagamento.

Art. 5º - Compete à Secretaria 
Municipal de Fazenda através de 
Resolução, regulamentar o 
presente decreto, no que 
couber.
 

Art. 6º - Este decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

Paraíba do Sul, 02 de janeiro de 
2021.

 

Dayse Deborah Alexandra Neves
Prefeita Municipal

Paraíba do Sul
2021-2024

DECRETO Nº 004, DE 02 DE 
JANEIRO DE 2021 

DETERMINA O REEXAME DE 
TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
ESPECIAIS NO ÂMBITO DA 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

A PREFEITA DE PARAÍBA DO 
SUL, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 14, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000;

Considerando que a concessão 
de tratamento tributário 
especial relacionado com 
impostos municipais afeta o 
comportamento da receita 
municipal e as prioridades 
definidas pelos planos 
municipais, subordinando-se ao 
efetivo interesse para o 
desenvolvimento econômico e 
social do Município.

DECRETA:

Art. 1º - O contribuinte de 
Impostos municipais que, por 
força de decisão em processo 
administrativo, tenha sido 
beneficiado por tratamento 
tributário especial relacionado 
com a apuração ou o 
pagamento do imposto deve 
requerer seu reexame até 31 de 
janeiro de 2021.

§ 1º - Estão excluídos do pedido 
de reexame de que trata este 
artigo os incentivos e benefícios 
fiscais concedidos em convênios 
celebrados com o Estado do Rio 
de Janeiro ou com a União, ainda 
que sua fruição dependa de ato 
de autoridade concedente.

§ 2º - Por tratamento tributário 
especial deve ser entendido 
todo aquele relacionado ao 
cumprimento da obrigação 
principal, tais como diferimento, 
dilação de prazo de 


