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a partir de 1º de julho de 2019.

PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO  DE 
2019

de 2011 e,

do Edital de 005/2019 do Processo 

no veículo de imprensa oficial do 
Município nos dias 20 à 31 de maio de 
2019, em especial o disposto em seu 
art. 10º, e 

SELMA CHAEFFER CRAVO para o 

anteriores têm sua eficácia por um 

3.228/2015.

seus efeitos a partir de 01 de julho de 
2019.

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

legais, especialmente o artigo 95, 

CONSIDERANDO a Lei Federal 11.350 
de 05 de outubro de 2006, em seu 

1731/2019, que regulamenta as 

Público, conforme Edital n.º 005/2018 
e legislação específica.

candidatos classificados no Processo 

2018.
• Graziela Barbosa Freitas 

• Caroline Martins Fonseca de 

• Helena Medeiros Silva
• João Carlos Caratieiro Lopes
• Leilane Ramos Coelho
• Leonardo Pereira 

• Suellen Oliveira Marques
• Ualace Januário Souza da 

03 de julho de 2019.

legais, especialmente o artigo 95, 

n.º 3229/2015 e em complementação à 
Portaria n.º 137/2018, com efeitos 
retroativos a 01 de julho do corrente 

PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO DE 
2019

Artigo 29 de Decreto nº 57.654 de 20 
de Janeiro de 1966(Regulamento de

Projeto ‘Oficina de Desenho’ é 
lançado pela Prefeitura de Paraíba 
do Sul

FABIANA CHAVES SZUSKO. 

PARAÍBA DO SUL, 01 DE JULHO DE 
2019

previstas no Artigo 95 da Lei Orgânica 

11.350 de 05 de outubro de 2006, em 

Público, conforme Edital 005/2018 e 
legislação específica: 

eliminatório, terá carga horária de 40 
(quarenta) horas, incluindo conteúdo 

Edital 005/2018, item 9.1.1 e conforme 
especificado nos itens XI e XII deste 

V - A avaliação final do Curso 

Continuada terá o máximo de 10 (dez) 

VI – Serão submetidos à Prova de 

freqüência, de no mínimo, 85% (oitenta 

obtiverem 60% (sessenta por cento) 

60% e a freqüência o peso de 40%:
1) AFC = Rpe + Rf%, onde: 

c) Rf% = Resultado da 

2) Rpe = Ppe x 6/10 , onde: 

escala de 0 (zero) a 10(dez).

3) Rf% = Pfc x 4/100, onde: 
a) Rf% = Resultado da 

IX - No cálculo das notas finais, os 

que 0,005 (cinco milésimos) e 

superiores a 5 (cinco).

30 (trinta) questões objetivas, 

Introdutório, classificados dentro do 

005/2018, serão convocados para 

(http://paraibadosul.rj.gov.br) e 

acompanhar as publicações oficiais de 

Oficial de Paraíba do Sul, ou outro 

Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)

e Continuada terá duração de 3 (três) 

identificação do (a) candidato(a).

divulgada através do Diário Oficial de 

(http://paraibadosul.rj.gov.br)

Seletivo Público, n.º 005/2018, no que 

Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)

Paraíba do Sul, nos horários de 9 horas 
às 16 horas.

(http://paraibadosul.rj.gov.br)

bibliografia pesquisada. O referido 

firmado pelo candidato em todas as 

recorrida, conforme modelo (Anexo II).

especificações contidas no item XX e 

item I da Lei Federal 11.350/2006, o 

único do Artigo 10º, da Lei Federal 
11.350/2006.   

11.350/2006 e as disposições da 

          Paraíba do Sul, 03 de julho de 
2019.

MUNICIPAL Nº 3.494 DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2018, CONFORME ART. 

contábil-financeira, sem personalidade 

vinculado à Secretaria Defesa Civil 

Art. 1° - Para os fins de aplicação de 

com finalidade de modernização da 
estrutura administrativa de apoio às 

financeiras oficiais, em conta especial e 
específica sob a denominação de 

transferências financeiras e reconhecer 
dívidas, à conta dos recursos do 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

 Art. 2° - Das Confiabilidades e 

conselho gestor: Confiança, 

confiança e credibilidade à população, 

destacando-se por profissionais 

secretaria: Honestidade, Bom senso, 

Agilidade, competência, Confiança, 

Art. 5° - Da estruturação por setores.

(divisão de trânsito), JARI (recursos de 
infrações), CIOSP (vídeo 

CMPSD (Coordenadoria Municipal de 
Políticas Sobre Drogas), ROPE (Ronda 
Preventiva Escolar) ROMU (Ronda 

Assiduidade, Honestidade, Bom senso, 

Iniciativa e Hierarquia

fiscalização do meio ambiente;

Histórico e Cultural;

fiscalização do trânsito urbano no 

 Art. 9° - Missão ampla e divisão geral 

Máximo 5 pessoas.

XIII - Melhoria de fluxo de veículos e 

prevê no Convênio firmado com o 

(Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997) e Resolução nº 357, de 02 de 
agosto de 2010, do Departamento 

 Art. 10 - Coordenadoria Municipal de 

Federal n° 12.608 de 10 de abril de 
2012. Atua neste Município, Sobe LEI; 
3.336/2017.

IV - Identificar e mapear as áreas de 

V - Promover a fiscalização das áreas 

VII - vistoriar edificações e áreas de 

ou das edificações vulneráveis;

provisórios para assistência à 

XIII - proceder à avaliação de danos e 

temporária às famílias atingidas por 

na data de sua assinatura e afixação no 

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

 Já são 80 alunos inscritos em 
duas modalidades: intermediário e 
avançado
 A Prefeitura de Paraíba do 
Sul, através da Superintendência 
Municipal da Juventude, lançou em 
junho o projeto ‘Oficina de Desenho’ 
para cerca de 80 adolescentes, jovens 
e adultos que se inscreveram. curso 

tem duração de seis meses no 
auditório da Prefeitura com a 
orientação de professores em horários 
à tarde e à noite. “São dezenas de 
alunos que irão lapidar conhecimentos 
nessa arte cheia de talentos. Um dos 
objetivos é incentivar o 
descobrimento de talentos”, afirmou o 
prefeito Doutor Alessandro.

 Na aula inaugural, o artista 
plástico e desenhista Helmo dos 
Santos, padrinho e orientador da 
oficina, falou sobre o potencial dos 
brasileiros para o cartoon: “Vários 
artistas estão trabalhando na Disney e 
sobrevivendo da arte. Por conta disso, 
acho fundamental iniciativas como 
essa.” – disse.

            O desenhista sul paraibano 
Henrique Aguiar, que está conduzindo 
as aulas práticas e teóricas, salientou o 
berço de talento que é Paraíba do Sul: 
“Existem vários artistas em nossa 
cidade que não foram descobertos. 
Essa oficina é, nada mais, que a 
reunião desses talentos para lapidar 
eles pro mundo.” – frisou. 
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ATOS DO GOVERNO

PORTARIA

PORTARIA Nº 165/2019

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

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar o Secretário Municipal 
de Planejamento e Administração, o Sr. 
LÚCIO ROBERTO XISTO DE SOUZA, 
do cargo de administrador provisório 
da Autarquia PREVSUL. 

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação e seus feitos 
a partir de 1º de julho de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO  DE 
2019

PORTARIA Nº 166/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais, visando dar 
cumprimento ao disposto no art. 2º da 
Lei Municipal nº 2.786, de 17 de março 
de 2011 e,

 CONSIDERANDO os termos 
do Edital de 005/2019 do Processo 
Eleitoral para escolha dos ocupantes 
dos Cargos de Diretor Presidente e 
Vice-Presidente do Instituto de 
Paraíba do Sul – PREVSUL, publicado 
no veículo de imprensa oficial do 
Município nos dias 20 à 31 de maio de 
2019, em especial o disposto em seu 
art. 10º, e 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor JOSÉ 
GUSTAVO GUIMARÃES DE SALES 
para o exercício do Cargo em 
Comissão de Diretor Presidente do 
Instituto de Previdência do Município 
de Paraíba do Sul – PREVSUL.

Art. 2º Nomear, ainda, a servidora 
SELMA CHAEFFER CRAVO para o 
exercício do Cargo em Comissão de 
Vice-Presidente do Instituto de 
Previdência do Município de Paraíba 
do Sul – PREVSUL.

Art. 3º A Portaria de nomeação dos 
servidores mencionada nos artigos 
anteriores têm sua eficácia por um 
período de quatro anos, podendo ser 
prorrogado por igual período, nos 
termos das Leis Municipais de números 
3.228/2015.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01 de julho de 
2019.

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

PORTARIA Nº167/2019

DESIGNA SERVIDORES PARA 
COMPOR A COMISSÃO 
ORGANIZADORA E AVALIADORA DO 
CURSO INTRODUTÓRIO DE 
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS

O Prefeito do Município de Paraíba do 
Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente o artigo 95, 
inciso II da Lei orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a Lei Federal 11.350 
de 05 de outubro de 2006, em seu 
artigo 6º, item II e artigo 7º, item I, que 
faz a exigência do Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada para 
Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Endemias: 
CONSIDERANDO o Decreto n.º 
1731/2019, que regulamenta as 
condições de realização e aprovação 
do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada para os Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias, a ser aplicado aos 
aprovados no Processo Seletivo 
Público, conforme Edital n.º 005/2018 
e legislação específica.

R e s o l v e:

Art. 1 º Nomear uma Comissão 
Organizadora e Avaliadora do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada para Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias, composta pelos membros 
abaixo, para sob a presidência do 
primeiro, desenvolver e aplicar ações 
de organização e avaliação dos 

candidatos classificados no Processo 
Seletivo Público realizado no 
município de Paraíba do Sul no ano de 
2018.
• Graziela Barbosa Freitas 
Scoralick 
• Caroline Martins Fonseca de 
Paiva
• Helena Medeiros Silva
• João Carlos Caratieiro Lopes
• Leilane Ramos Coelho
• Leonardo Pereira 
Vasconcellos
• Suellen Oliveira Marques
• Ualace Januário Souza da 
Silva

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 
03 de julho de 2019.

PORTARIA Nº 168/2018

DESIGNA SERVIDOR PARA COMPOR 
A JUNTA MÉDICA OFICIAL DO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL E 
DO PROCESSO SELETIVO.

O Prefeito do Município de Paraíba do 
Sul, ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente o artigo 95, 
inciso II da Lei orgânica Municipal,
R e s o l v e:
Art. 1 º Nomear a Psicóloga CRISTIANE 
BERRIEL VERONEZE, matrícula E-1871, 
para constituir a JUNTA MÉDICA 
OFICIAL dos Concursos Públicos e 
Processos Seletivos Públicos 
realizados e a realizar, para 
comprovação de aptidão física e 
mental dos candidatos para o exercício 
das atribuições dos cargos, em 
conformidade com o Artigo 33, da Lei 
n.º 3229/2015 e em complementação à 
Portaria n.º 137/2018, com efeitos 
retroativos a 01 de julho do corrente 
ano.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO DE 
2019

PORTARIA Nº 169/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA COMPOR 
A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

  O PREFEITO DO 
MUNICIPIO DE PARAIBA DO SUL, 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o Parágrafo 4º do 
Artigo 29 de Decreto nº 57.654 de 20 
de Janeiro de 1966(Regulamento de

FABIANA CHAVES SZUSKO. 

PARAÍBA DO SUL, 01 DE JULHO DE 
2019

previstas no Artigo 95 da Lei Orgânica 

11.350 de 05 de outubro de 2006, em 

Público, conforme Edital 005/2018 e 
legislação específica: 

eliminatório, terá carga horária de 40 
(quarenta) horas, incluindo conteúdo 

Edital 005/2018, item 9.1.1 e conforme 
especificado nos itens XI e XII deste 

V - A avaliação final do Curso 

Continuada terá o máximo de 10 (dez) 

VI – Serão submetidos à Prova de 

freqüência, de no mínimo, 85% (oitenta 

obtiverem 60% (sessenta por cento) 

60% e a freqüência o peso de 40%:
1) AFC = Rpe + Rf%, onde: 

c) Rf% = Resultado da 

2) Rpe = Ppe x 6/10 , onde: 

escala de 0 (zero) a 10(dez).

3) Rf% = Pfc x 4/100, onde: 
a) Rf% = Resultado da 

IX - No cálculo das notas finais, os 

que 0,005 (cinco milésimos) e 

superiores a 5 (cinco).

30 (trinta) questões objetivas, 

Introdutório, classificados dentro do 

005/2018, serão convocados para 

(http://paraibadosul.rj.gov.br) e 

acompanhar as publicações oficiais de 

Oficial de Paraíba do Sul, ou outro 

Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)

e Continuada terá duração de 3 (três) 

identificação do (a) candidato(a).

divulgada através do Diário Oficial de 

(http://paraibadosul.rj.gov.br)

Seletivo Público, n.º 005/2018, no que 

Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)

Paraíba do Sul, nos horários de 9 horas 
às 16 horas.

(http://paraibadosul.rj.gov.br)

bibliografia pesquisada. O referido 

firmado pelo candidato em todas as 

recorrida, conforme modelo (Anexo II).

especificações contidas no item XX e 

item I da Lei Federal 11.350/2006, o 

único do Artigo 10º, da Lei Federal 
11.350/2006.   

11.350/2006 e as disposições da 

          Paraíba do Sul, 03 de julho de 
2019.

MUNICIPAL Nº 3.494 DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2018, CONFORME ART. 

contábil-financeira, sem personalidade 

vinculado à Secretaria Defesa Civil 

Art. 1° - Para os fins de aplicação de 

com finalidade de modernização da 
estrutura administrativa de apoio às 

financeiras oficiais, em conta especial e 
específica sob a denominação de 

transferências financeiras e reconhecer 
dívidas, à conta dos recursos do 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

 Art. 2° - Das Confiabilidades e 

conselho gestor: Confiança, 

confiança e credibilidade à população, 

destacando-se por profissionais 

secretaria: Honestidade, Bom senso, 

Agilidade, competência, Confiança, 

Art. 5° - Da estruturação por setores.

(divisão de trânsito), JARI (recursos de 
infrações), CIOSP (vídeo 

CMPSD (Coordenadoria Municipal de 
Políticas Sobre Drogas), ROPE (Ronda 
Preventiva Escolar) ROMU (Ronda 

Assiduidade, Honestidade, Bom senso, 

Iniciativa e Hierarquia

fiscalização do meio ambiente;

Histórico e Cultural;

fiscalização do trânsito urbano no 

 Art. 9° - Missão ampla e divisão geral 

Máximo 5 pessoas.

XIII - Melhoria de fluxo de veículos e 

prevê no Convênio firmado com o 

(Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997) e Resolução nº 357, de 02 de 
agosto de 2010, do Departamento 

 Art. 10 - Coordenadoria Municipal de 

Federal n° 12.608 de 10 de abril de 
2012. Atua neste Município, Sobe LEI; 
3.336/2017.

IV - Identificar e mapear as áreas de 

V - Promover a fiscalização das áreas 

VII - vistoriar edificações e áreas de 

ou das edificações vulneráveis;

provisórios para assistência à 

XIII - proceder à avaliação de danos e 

temporária às famílias atingidas por 

na data de sua assinatura e afixação no 

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Marciano de Oliveira
Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul
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a partir de 1º de julho de 2019.

PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO  DE 
2019

de 2011 e,

do Edital de 005/2019 do Processo 

no veículo de imprensa oficial do 
Município nos dias 20 à 31 de maio de 
2019, em especial o disposto em seu 
art. 10º, e 

SELMA CHAEFFER CRAVO para o 

anteriores têm sua eficácia por um 

3.228/2015.

seus efeitos a partir de 01 de julho de 
2019.

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

legais, especialmente o artigo 95, 

CONSIDERANDO a Lei Federal 11.350 
de 05 de outubro de 2006, em seu 

1731/2019, que regulamenta as 

Público, conforme Edital n.º 005/2018 
e legislação específica.

candidatos classificados no Processo 

2018.
• Graziela Barbosa Freitas 

• Caroline Martins Fonseca de 

• Helena Medeiros Silva
• João Carlos Caratieiro Lopes
• Leilane Ramos Coelho
• Leonardo Pereira 

• Suellen Oliveira Marques
• Ualace Januário Souza da 

03 de julho de 2019.

legais, especialmente o artigo 95, 

n.º 3229/2015 e em complementação à 
Portaria n.º 137/2018, com efeitos 
retroativos a 01 de julho do corrente 

PARAÍBA DO SUL, 03 DE JULHO DE 
2019

Artigo 29 de Decreto nº 57.654 de 20 
de Janeiro de 1966(Regulamento de

Lei de Serviço Militar). 

R E S O L V E:
  
  DESIGNAR, o 
servidor público municipal, 
LEONARDO DE LIMA SOUZA, para 
desempenhar a função de Secretário 
da Junta de Serviço Militar de Paraíba 
do Sul/RJ, sem acúmulos de 
vencimentos, em substituição a 
FABIANA CHAVES SZUSKO. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, 01 DE JULHO DE 
2019

DECRETOS

D E C R E T O Nº 1731/2019
                           
                         O Prefeito de Paraíba do 
Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, 
previstas no Artigo 95 da Lei Orgânica 
Municipal, e, 
CONSIDERANDO que a Lei Federal 
11.350 de 05 de outubro de 2006, em 
seu artigo 6º, item II e artigo 7º, item I, 
faz a exigência do Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada para 
Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Endemias: 
CONSIDERANDO que estas exigências 
são reiteradas nos editais dos 
Processos Seletivos Públicos: 
D E C R E T A:
   Art. 1º - Ficam regulamentadas as 
condições de realização e aprovação 
do Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada para os Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias, a ser aplicado aos 
aprovados no Processo Seletivo 
Público, conforme Edital 005/2018 e 
legislação específica: 
I – O Curso Introdutório de Formação 
Inicial e Continuada, de caráter 
eliminatório, terá carga horária de 40 
(quarenta) horas, incluindo conteúdo 
teórico e de avaliação.

II – Os candidatos serão convocados, 
por telegrama, para o curso de acordo 
com os quantitativos previstos no 
Edital 005/2018, item 9.1.1 e conforme 
especificado nos itens XI e XII deste 
decreto.

III – O não comparecimento do 

candidato convocado ao primeiro dia 
do curso será considerado como 
desistência, sendo o candidato 
automaticamente eliminado do 
certame.
 
IV - O candidato será avaliado durante 
o período do curso, através de 
aproveitamento e participação. Não 
caberá remuneração, em hipótese 
alguma, pelo período em que o 
candidato estiver realizando o Curso 
Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada.

V - A avaliação final do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada terá o máximo de 10 (dez) 
pontos.

VI – Serão submetidos à Prova de 
avaliação do Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada apenas 
os candidatos que obtiverem uma 
freqüência, de no mínimo, 85% (oitenta 
e cinco por cento) da carga horária do 
Curso e será considerado reprovado 
por falta aquele que não atender a esta 
freqüência mínima.

VII - Serão eliminados do Processo 
Seletivo Público os candidatos que não 
obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento na avaliação 
teórica e prática do referido curso, ou 
seja Rpe = Resultado da Prova Escrita.

VIII - O resultado da Avaliação Final do 
Curso será obtido através da média 
ponderada, aplicando-se a fórmula 
abaixo, onde a prova tem o peso de 
60% e a freqüência o peso de 40%:
1) AFC = Rpe + Rf%, onde: 
a) AFC = Avaliação Final do 
Curso;
b) Rpe = Resultado da Prova 
Escrita;
c) Rf% = Resultado da 
Freqüência no Curso.

2) Rpe = Ppe x 6/10 , onde: 
a) Rpe = Resultado da Prova 
Escrita;
b) Ppe = Pontuação obtida pelo 
candidato na Prova Escrita, avaliada na 
escala de 0 (zero) a 10(dez).

3) Rf% = Pfc x 4/100, onde: 
a) Rf% = Resultado da 
Freqüência no Curso;
b) Pfc = Percentual obtido pela 
assiduidade do candidato durante a 
realização do curso.

IX - No cálculo das notas finais, os 
resultados serão apresentados até a 
segunda casa decimal, 
desprezando-se as frações menores 
que 0,005 (cinco milésimos) e 
arredondando-se para a decimal 
maior, se os milésimos forem iguais ou 
superiores a 5 (cinco).
X - Para os cargos de Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias, a Prova Escrita constará de 
30 (trinta) questões objetivas, 
versando sobre os conteúdos 
programáticos, descritos no Anexo I:

XI – Os candidatos aprovados no Curso 
Introdutório, classificados dentro do 
número de vagas oferecido no Edital 
005/2018, serão convocados para 
apresentação de documentos e 
comprovação dos pré-requisitos, 
através do site da Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ 
(http://paraibadosul.rj.gov.br) e 
através do envio de telegrama. 

 XII – O envio do Telegrama terá 
caráter comprobatório e o seu não 
recebimento pelo candidato, por 
qualquer razão, não implicará a 
constituição de direito, bem como não 
o isentará a sua obrigação de 
acompanhar as publicações oficiais de 
convocação.

XIII – O cronograma de realização do 
curso será divulgado através do Diário 
Oficial de Paraíba do Sul, ou outro 
meio que o substitua e no site 
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)
 
XIV - A prova escrita de avaliação do 
Curso Introdutório de Formação Inicial 
e Continuada terá duração de 3 (três) 
horas, já incluindo o tempo destinado a 
identificação do (a) candidato(a).

XV - A inviolabilidade das provas 
escritas será comprovada na sala de 
aula, antes do seu início, no momento 
do rompimento do lacre do envelope 
das provas, o que deverá ser feito na 
presença dos candidatos.

XVI - Os candidatos somente poderão 
ausentar-se do recinto de provas 
depois de decorrida meia hora do 
início das mesmas, por motivo de 
segurança.

XVII – Os três últimos candidatos a 
terminarem as provas só poderão 
deixar o local juntos, após assinarem o 
verso de todos os cartões de resposta.

XVIII – As listagens com os resultados 
dos aprovados no Curso Introdutório 
de Formação Inicial e Continuada será 
divulgada através do Diário Oficial de 
Paraíba do Sul, ou outro meio que o 
substitua e no site Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ 
(http://paraibadosul.rj.gov.br)

XIX – Aplicam-se as demais 
disposições do Edital do Processo 
Seletivo Público, n.º 005/2018, no que 
se refere ao Curso Introdutório de 
Formação Inicial e Continuada.

XX – Aos candidatos são assegurados 

recursos quanto a questões ou 
gabaritos, interpostos no dia seguinte 
a publicação do mesmo no site 
Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ (http://paraibadosul.rj.gov.br)

a) Os recursos devem ser 
dirigidos ao Presidente da Comissão 
Organizadora e Avaliadora do Curso 
Introdutório de Formação Inicial e 
Continuada e entregues no Protocolo 
Geral da Prefeitura, situado na Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro – 
Paraíba do Sul, nos horários de 9 horas 
às 16 horas.

b) Os recursos serão aceitos 
somente no dia seguinte a publicação 
do mesmo no site Prefeitura Municipal 
de Paraíba do Sul/RJ 
(http://paraibadosul.rj.gov.br)

c) Nos recursos deverão constar, 
obrigatoriamente, o nome completo 
do candidato, cargo público para o 
qual se candidatou, fundamentação 
clara e ampla dos motivos e a 
bibliografia pesquisada. O referido 
recurso deverá ser devidamente 
firmado pelo candidato em todas as 
folhas. 

d) Somente serão aceitos 
recursos digitados, devendo ser 
utilizada uma folha para cada questão 
recorrida, conforme modelo (Anexo II).

e) Será indeferido liminarmente, 
o requerimento que não for 
fundamentado conforme 
especificações contidas no item XX e 
subitens, ou for apresentado fora do 
prazo.
   Art. 2º - Considerando o Artigo 6º, 
item I da Lei Federal 11.350/2006, o 
Agente Comunitário de Saúde deverá 
comprovar anualmente, junto a 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Assessoria de Gestão de Pessoas, a 
residência na área da comunidade para 
a qual foi contratada. A não 
comprovação de residência na área da 
comunidade para a qual foi contratada 
ensejará a rescisão unilateral do 
contrato conforme prevê o parágrafo 
único do Artigo 10º, da Lei Federal 
11.350/2006.   
Art. 3º - Aplicam-se aos exercícios das 
funções dos Agentes Comunitários de 
Saúde os dispositivos da Lei Federal 
11.350/2006 e as disposições da 
legislação municipal pertinente.     
     Art. 4º - Este decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação.
                                     
          Paraíba do Sul, 03 de julho de 
2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

MUNICIPAL Nº 3.494 DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2018, CONFORME ART. 

contábil-financeira, sem personalidade 

vinculado à Secretaria Defesa Civil 

Art. 1° - Para os fins de aplicação de 

com finalidade de modernização da 
estrutura administrativa de apoio às 

financeiras oficiais, em conta especial e 
específica sob a denominação de 

transferências financeiras e reconhecer 
dívidas, à conta dos recursos do 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

correlatas, definidas em Lei ou no seu 

 Art. 2° - Das Confiabilidades e 

conselho gestor: Confiança, 

confiança e credibilidade à população, 

destacando-se por profissionais 

secretaria: Honestidade, Bom senso, 

Agilidade, competência, Confiança, 

Art. 5° - Da estruturação por setores.

(divisão de trânsito), JARI (recursos de 
infrações), CIOSP (vídeo 

CMPSD (Coordenadoria Municipal de 
Políticas Sobre Drogas), ROPE (Ronda 
Preventiva Escolar) ROMU (Ronda 

Assiduidade, Honestidade, Bom senso, 

Iniciativa e Hierarquia

fiscalização do meio ambiente;

Histórico e Cultural;

fiscalização do trânsito urbano no 

 Art. 9° - Missão ampla e divisão geral 

Máximo 5 pessoas.

XIII - Melhoria de fluxo de veículos e 

prevê no Convênio firmado com o 

(Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997) e Resolução nº 357, de 02 de 
agosto de 2010, do Departamento 

 Art. 10 - Coordenadoria Municipal de 

Federal n° 12.608 de 10 de abril de 
2012. Atua neste Município, Sobe LEI; 
3.336/2017.

IV - Identificar e mapear as áreas de 

V - Promover a fiscalização das áreas 

VII - vistoriar edificações e áreas de 

ou das edificações vulneráveis;

provisórios para assistência à 

XIII - proceder à avaliação de danos e 

temporária às famílias atingidas por 

na data de sua assinatura e afixação no 

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.
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obtiverem 60% (sessenta por cento) 
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ANEXO I
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

MUNICIPAL Nº 3.494 DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2018, CONFORME ART. 

contábil-financeira, sem personalidade 

vinculado à Secretaria Defesa Civil 
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 Art. 2° - Das Confiabilidades e 

conselho gestor: Confiança, 

confiança e credibilidade à população, 

destacando-se por profissionais 

secretaria: Honestidade, Bom senso, 

Agilidade, competência, Confiança, 

Art. 5° - Da estruturação por setores.

(divisão de trânsito), JARI (recursos de 
infrações), CIOSP (vídeo 
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Políticas Sobre Drogas), ROPE (Ronda 
Preventiva Escolar) ROMU (Ronda 

Assiduidade, Honestidade, Bom senso, 
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fiscalização do meio ambiente;

Histórico e Cultural;
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 Art. 9° - Missão ampla e divisão geral 

Máximo 5 pessoas.

XIII - Melhoria de fluxo de veículos e 

prevê no Convênio firmado com o 

(Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997) e Resolução nº 357, de 02 de 
agosto de 2010, do Departamento 

 Art. 10 - Coordenadoria Municipal de 

Federal n° 12.608 de 10 de abril de 
2012. Atua neste Município, Sobe LEI; 
3.336/2017.
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V - Promover a fiscalização das áreas 
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MÓDULO CH TEMA CONTEÚDO 

MÓDULO 1 
ACS e ACE 

Equipe: 
 Enfº Graziela Scoralick 

4 horas 
Manhã 

• Abertura do Curso Introdutório de ACS e 
ACE 

• História da Saúde no Brasil 

1.1- Constituição Federal de 1988 
1.2-  Lei 8.080 Criação do SUS 
1.3-  Lei 8.142 Participação Social 
 

MÓDULO  2 
ACS e ACE 

Equipe: 
 Enfº Leilane Ramos   

4 horas 
Tarde 

Programa de Saúde da Família 

2.1- Conceito e Funcionamento do 
PSF – Conceitos de Saúde, Doença, 
Promoção, Prevenção e Ações 
Curativas. Níveis de Atenção 
(Primária, Secundária e Terciária) 

MÓDULO 3 
ACS e ACE 

Equipe: 
Enfº Caroline Martins 
Enfº Graziela Scoralick 

4 horas 
Manhã 

Atribuições ACS e ACE - PNAB 
3.1- Atribuições em comum dos ACS e 
ACE  regulamentadas pela PNAB 

MÓDULO 4.A 
ACS 

Equipe: 
Enfº Caroline Martins  

4 horas 
Tarde 

Atribuições Específicas do ACS 
4.A . 1 – Funções do Agente 
Comunitário de Saúde  
regulamentadas pela PNAB 

MÓDULO 4.B 
ACE 

Equipe: 
 Ualace Januário/João 
Carlos Caratieiro 

4 horas 
Tarde 

Atribuições Específicas do ACE 

4.B . 1 – Atribuições do Agente de 
Combate a Endemias 
           - Metodologia de Trabalho do 
Agente de Combate a Endemias 

MÓDULO 5.A 
ACS 

Equipe: 
Enfº Suellen Oliveira  

4 horas 
Manhã 

Processo de Trabalho na Atenção Básica 
5.A.1 –   Visita Domiciliar 
         -     Entrevista 
         -     Trabalho em Equipe  

MÓDULO 5.B 
ACS 

Equipe: 
Ualace Januário/João 
Carlos Caratieiro  

4 horas 
Manhã 

Vigilância Ambiental 
Histórico 

5.B.1 - •Construindo uma Nova Prática 
na Atenção a Saúde 
             •Sistemas de Informação da 
Vigilância Ambiental em Saúde 

MÓDULO 6.A- 
ACS 

Equipe: 
Enfº Leilaine Ramos 
Enfº Suellen Oliveira 

4 horas 
Tarde 

Mapeamento de Território 

6.A.1 – Área Adscrita 
           - Micro área de risco 
           - Genograma 
           - Ecomapa           

MÓDULO 6.B- 
ACS 

Equipe: 
Ualace Januário/João 
Carlos Caratieiro 

4 horas 
Tarde 

Segurança do Trabalho do ACE 
6.B.1- Tipos de atividades realizadas 
         - Equipamentos de Proteção 
individual 

MÓDULO 7.A- 
ACS 

Equipe: 
Dr. Leonardo 
Vasconcellos 

4 horas 
Manhã 

Saúde Bucal na APS;  
Núcleo Ampliado de Saúde da Família na APS 

7.A.1 - Abordagem em Saúde Bucal; 
         - Doenças mais frequentes; 
         - Procedimentos coletivos 

MÓDULO 7.B- 
ACE 

Equipe: 
Ualace Januário/João 
Carlos Caratieiro  

4 horas 
Manhã 

Funções da Vigilância Ambiental 
7.B.1- Divisão de Fatores de Risco: 
Biológicos e Não Biológicos 
       -  Controle de Vetores 

MÓDULO 8.A- 
ACS 

Equipe: 
Enfº  Helena Medeiros 

4 horas 
Tarde 

E-SUS 8.A.1- Como utilizar o sistema E-SUS 

MÓDULO 8.B- 
ACE 

Equipe: 
Ualace Januário/João 
Carlos Caratieiro  

4 horas 
Tarde 

As Contribuições da Educação em Saúde  

8.B.1-Educação em Saúde  -Conceito  
-Contribuições da Educação em Saúde 
-Como é feita Educação em Saúde 
 

MÓDULO 9 
ACS  e  ACE 

Equipe: 
Todos os Profissionais 

4 horas 
Manhã 

Roda de Conversa; 
Entrega dos Certificados do Curso On Line 
(UNASUS) 
https://avasus.ufrn.br/mod/page/view.php?id=13
62 

9- Discussão sobre todo o aprendizado 
adquirido. 

MÓDULO 10 
ACS e ACE 

Equipe: 
Todos os Profissionais 

4 horas 
Tarde 

Avaliação 
10- 30 questões de Múltipla Escolha 
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D E C R E T O Nº 1.372/2019

EMENTA: REGULAMENTA A LEI 
MUNICIPAL Nº 3.494 DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2018, CONFORME ART. 
3º  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 
atribuições estabelecidas no artigo 67, 
incisos I, XXIV, XVII da Lei Orgânica do 
Município de Paraíba do Sul, 

DECRETA: O Fundo Municipal de 
Segurança Pública - FMSP, de natureza 
contábil-financeira, sem personalidade 
jurídica e de duração indeterminada, 
vinculado à Secretaria Defesa Civil 
Segurança e Ordem Pública - DESOP, 
reger-se-á pela legislação aplicável e 
por este Regimento Interno.

Art. 1° - Para os fins de aplicação de 
recursos do FMSP  consideram-se 
atividades de interesse da ordem 
pública no âmbito municipal:

I - investimentos na área tecnológica 
com finalidade de modernização da 
estrutura administrativa de apoio às 
ações no campo da ordem pública e da 
segurança;
II - Os recursos que compõem o FMSP 
serão depositados em instituições 
financeiras oficiais, em conta especial e 
específica sob a denominação de 
"Fundo Municipal de Segurança 
Pública", de acordo com as normas 
elaboradas pela Secretaria da 
Fazenda.
III - Fica designado o Secretário de 
Defesa Civil Segurança e Ordem 
Pública, como autoridade competente 
para autorizar despesas, efetuar 
pagamentos, movimentar contas e 
transferências financeiras e reconhecer 
dívidas, à conta dos recursos do 
Fundo.
IV - Exercer outras atribuições 
correlatas, definidas em Lei ou no seu 
Regimento Interno.
VI - Exercer outras atribuições 
correlatas, definidas em Lei ou no seu 
Regimento Interno.
 Art. 2° - Das Confiabilidades e 
transparência  do Secretário: 
 I - Dar posse aos seus conselheiros, a 
partir da sua instalação.
II – Ordenar conforme necessidade os 
gastos e as distribuições.
Art.3°- Do Conselho Gestor.
I - O conselho gestor será formado por 
representantes dos órgãos e 
instituições abaixo, com ação 
consultiva.
II - um representante da Secretaria  - 
DESOP;
III - Um representante da Secretaria da 
Fazenda - SEFAZ;

IV - Um representante da Secretaria 
dos Assuntos Jurídicos;
V - Um representante do 38° Batalhão 
de Policia Militar - 7º BPMI;
VI - Um representante da Delegacia 
Seccional de Polícia Civil;
VII - Um representante de cada 
Conselho de Segurança - CONSEG;
 VIII - Um representante da Guarda 
Civil Municipal - GCM;
    Parágrafo único- dos valores do 
conselho gestor: Confiança, 
Competência, Empatia, Agilidade, 
Credibilidade, Versatilidade, Presteza e 
Dedicação.
 Art. 4° - Missão da DESOP:
 I - Promover a ordem pública no 
município de Paraíba do Sul, gerar 
confiança e credibilidade à população, 
através de ações preventivas e 
corretivas, oferecendo serviço público 
de qualidade.
II - Ser uma instituição referência em 
ordem pública, utilizando recursos 
tecnológicos e de informação, 
destacando-se por profissionais 
capacitados, gerando satisfação a 
população.
 Parágrafo único; da identidade da 
secretaria: Honestidade, Bom senso, 
Responsabilidade, Comprometimento, 
Agilidade, competência, Confiança, 
Empatia.
Art. 5° - Da estruturação por setores.
I - Assessores Administrativo, Guarda 
Civil Municipal, Defesa Civil, DITRAM 
(divisão de trânsito), JARI (recursos de 
infrações), CIOSP (vídeo 
monitoramento).
II – A estruturação que trata este 
Decreto prevê a funcionabilidade, 
CMPSD (Coordenadoria Municipal de 
Políticas Sobre Drogas), ROPE (Ronda 
Preventiva Escolar) ROMU (Ronda 
Ostensiva Municipal).
 Art. 6° - Missão ampla da GCM-PS:
 I - Prestar um serviço de Qualidade no 
Município, com credibilidade, 
honestidade e empate, atuando no 
âmbito da segurança, promovendo a 
ordem pública com prevenção e 
informação, contribuindo para o 
bem-estar da população.
 Art. 7° - Visão geral acerca da Guarda 
Civil Municipal:
 I - Tornar-se uma instituição 
reconhecida pela excelência na 
prestação de serviço, estando em 
condições para municipalização da 
segurança pública e demais 
atribuições.
Parágrafo Único; dos valores 
institucionais: Pontualidade, 
Assiduidade, Honestidade, Bom senso, 
Postura, Dedicação, Disciplina, 
Responsabilidade, Comprometimento, 
Iniciativa e Hierarquia
 Art. 8° - Compete a Guarda Municipal 
de Paraíba do Sul:

l - Exercer a vigilância dos próprios, 
serviços e instalações municipais;
ll - Colaborar na proteção e 
fiscalização do meio ambiente;
lll - Atuar na proteção do Patrimônio 
Histórico e Cultural;
lV - Atuar na proteção ao turista;
V - Colaborar nas operações da Defesa 
Civil;
Vl - Colaborar nos serviços de 
combate a incêndios, de salvamento e 
pronto-socorro;
Vll - Atuar como agente da operação e 
fiscalização do trânsito urbano no 
Município;
Vlll - Exercer demais atividades que lhe 
forem atribuídas.
 Art. 9° - Missão ampla e divisão geral 
do DITRAM:
I - Coordenador
II - Gerente de Trânsito e Operações
III - Fiscais
IV - Agentes Administrativos
VI - Funcionários na Equipe de 
Sinalização Viária
VII – Conselho diretor da JARI Máximo 
de 3 pessoas.
VIII - Conselho diretor da CADEP 
Máximo 5 pessoas.
  IX – Projetos e desenvolvimento de 
Projetos.
   X - Melhoria de sinalização 
semafórica.
   XI - Melhoria de sinalização horizontal 
e vertical.
  XII - Regulamentação de 
estacionamentos.
XIII - Melhoria de fluxo de veículos e 
pedestres em pontos críticos do 
município.
     Parágrafo Único; JARI, Junta 
Administrativa dos Recursos de 
Infração – JARI/P. do SUL, conforme 
prevê no Convênio firmado com o 
DETRAN/RJ, CETRAN/RJ e 
DENATRAN/DF, municipalizando o 
trânsito no município. A JARI é um 
Órgão colegiado, componente do 
Sistema Nacional de Trânsito, tem 
poderes e atribuições previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB 
(Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997) e Resolução nº 357, de 02 de 
agosto de 2010, do Departamento 
Nacional de Trânsito – Distrito Federal.
 Art. 10 - Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil.
 Parágrafo Único; obedecendo a Lei 
Federal n° 12.608 de 10 de abril de 
2012. Atua neste Município, Sobe LEI; 
3.336/2017.
Art. 11 - Das Competências neste 
Município:
I - Executar a PNPDEC em âmbito 
local;
II -Coordenar as ações do SINPDEC no 
âmbito local, em articulação com a 
União e os Estados;
III - incorporar as ações de proteção e 

defesa civil no planejamento 
municipal;
IV - Identificar e mapear as áreas de 
risco de desastres;
V - Promover a fiscalização das áreas 
de risco de desastre e vedar novas 
ocupações nessas áreas;
VI - Declarar emergência e estado de 
calamidade pública;
VII - vistoriar edificações e áreas de 
risco e promover, quando for o caso, a 
intervenção preventiva e a evacuação 
da população das áreas de alto risco 
ou das edificações vulneráveis;
VIII - organizar e administrar abrigos 
provisórios para assistência à 
população em situação de desastre, 
em condições adequadas de higiene e 
segurança;
IX - Manter a população informada 
sobre áreas de risco e ocorrência de 
eventos extremos, bem como sobre 
protocolos de prevenção e alerta e 
sobre as ações emergenciais em 
circunstâncias de desastres;
X - Mobilizar e capacitar os 
radioamadores para atuação na 
ocorrência de desastre;
XI - realizar regularmente exercícios 
simulados, conforme Plano de 
Contingência de Proteção e Defesa 
Civil;
XII - promover a coleta, a distribuição e 
o controle de suprimentos em 
situações de desastre;
XIII - proceder à avaliação de danos e 
prejuízos das áreas atingidas por 
desastres;
XIV - manter a União e o Estado 
informados sobre a ocorrência de 
desastres e as atividades de proteção 
civil no Município;
XV - Estimular a participação de 
entidades privadas, associações de 
voluntários, clubes de serviços, 
organizações não governamentais e 
associações de classe e comunitárias 
nas ações do SINPDEC e promover o 
treinamento de associações de 
voluntários para atuação conjunta com 
as comunidades apoiadas; e
XVI - prover solução de moradia 
temporária às famílias atingidas por 
desastres.
Art. 12 - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua assinatura e afixação no 
quadro, referendando-se mediante 
regular publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 03 de julho de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito
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