


LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.659, DE 30 DE 

ABRIL DE 2020

ALTERA A LEI 3.641/2019 E A LEI 

3.643/2019  E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que 

a Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Capítulo I

DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS

Art. 1º A Procuradoria Geral do 

Município, órgão central do Sistema 

Jurídico Municipal, diretamente 

vinculado ao Prefeito, exerce 

privativamente, por seus 

Procuradores, com iguais deveres e 

direitos, a representação judicial, 

extrajudicial e a consultoria jurídica 

do Município, além dos atos do 

Prefeito Municipal, no exercício de 

suas funções.

§1º A Procuradoria-Geral do 

Município tem por chefe o 

Procurador Geral do Município.

§2º São princípios institucionais que 

regem a atuação da Procuradoria 

Geral do Município a unidade, a 

indivisibilidade, a indisponibilidade 

do interesse público e a autonomia 

técnico-jurídica.

Art. 2º À Procuradoria Geral do 

Município é assegurada autonomia 

técnica, administrativa e financeira, 

na forma desta Lei.

§ 1º A autonomia técnica consiste na 

independência institucional para 

manifestação jurídica, consultiva e 

judicial em defesa do interesse 

público municipal, observados os 

princípios e leis que regem a 

administração pública.

§ 2º A autonomia administrativa 

baseia-se na determinação do 

respectivo regime de 

funcionamento, na organização de 

seus serviços e no exercício de 

todos os atos necessários à gestão e 

à administração de seus recursos 

humanos e materiais e, no que lhe 

competir, na titularidade do 

exercício do poder disciplinar.

§ 3º A autonomia financeira consiste 

em dispor de orçamento próprio 

que lhe dote de aparato estrutural e 

institucional para o eficiente 

exercício de suas funções.

§ 4º A Procuradoria Geral do 

Município disporá de Quadro 

próprio de Procuradores e de 

Quadro de Pessoal de Apoio 

também próprios.

Art. 3º A representação judicial, 

extrajudicial e a consultoria jurídica 

do Município de Paraíba do Sul 

serão exercidas pelos Procuradores 

do Município e Procuradores da 

Fazenda, assim como por seu 

Procurador Geral e 

Subprocuradores Gerais e 

Procurador Chefe de Litígios, de 

acordo com as suas respectivas 

atribuições legais.

Art. 3º À Procuradoria Geral do 

Município compete a supervisão, a 

orientação técnica e o controle das 

atividades desenvolvidas pelos 

órgãos jurídicos das entidades da 

Administração Indireta do 

Município, seja na sua atuação 

consultiva, seja na judicial, salvo 

disposição legal em contrário.

§ 1º Os Procuradores do Município 

de Paraíba do Sul exercerão suas 

funções exclusivamente nos órgãos 

da Procuradoria Geral do Município, 

e, excepcionalmente, por ato 

fundamentado do Prefeito, em 

funções de supervisão, 

coordenação ou chefia nos demais 

órgãos da Administração Direta ou 

Indireta do Município de Paraíba do 

Sul, quando não for viável o 

exercício destas funções dentro dos 

órgãos da própria Procuradoria 

Geral do Município ou com a 

assistência direta dos Assessores 

Jurídicos nos órgãos da 

Administração Direta ou Indireta.

§ 2º Computa-se, para todos os 

efeitos legais, o período de exercício 

de atividades típicas de Procurador 

fora da estrutura da Procuradoria 

Geral do Município nas funções de 

natureza jurídica acima 

relacionadas.

Capítulo II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4º A Procuradoria-Geral do 

Município, para o cumprimento de 

suas competências, disporá da 

seguinte estrutura básica:

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

Órgãos Superiores

I – Procurador Geral do 

Município;

II - Gabinete do Procurador 

Geral do Município;

Órgãos de Execução

III Subprocuradoria de 

Fazenda; 

IV - Subprocuradoria de Litígios;

Órgãos Auxiliares

V – Coordenadoria da Dívida Ativa; 

VI - Assessoria Jurídica;

VII - Órgãos de Apoio Técnico.

Capítulo III

DA COMPETÊNCIA DE SEUS 

ÓRGÃOS

SEÇÃO I

DA PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO

Art. 5º À Procuradoria Geral do 

Município compete:

I - defender os interesses do 

Município em juízo e em âmbito 

administrativo; 

II - cobrar a dívida ativa do 

Município, em juízo ou fora dele;

III - defender ativa ou 

passivamente os atos e 

prerrogativas do Prefeito, 

praticados no exercício da função 

pública, em juízo e em processos 

administrativos;

IV - prestar consultoria jurídica 

à Administração Municipal, no plano 

superior;

V - emitir pareceres, 

normativos ou não, para fixar a 

interpretação governamental de leis 

e atos normativos; 

VI - assessorar o Prefeito, inclusive 

na elaboração legislativa;

VII - opinar sobre providências 

de ordem jurídica, em atenção ao 

interesse público e às leis vigentes;

VIII - elaborar minutas de 

informações a serem prestadas ao 

Poder Judiciário pelo Prefeito e 

titulares dos órgãos administrativos 

municipais;

IX -    sugerir     ao     Prefeito     

a     propositura     de     ação     direta     

de     inconstitucionalidade;  

 X - propor ao Prefeito minutas  de  

projetos  de  leis  e  a  edição  de  

normas  legais  ou  regulamentares; 

XI - propor ao Prefeito, para os 

órgãos da Administração Direta e 

Indireta e das fundações instituídas 

ou mantidas pelo Poder Público, 

medidas de caráter jurídico que 

visem a proteger-lhes o patrimônio 

ou ao aperfeiçoamento de suas 

práticas administrativas; 

XII - propor ao Prefeito medidas 

destinadas à uniformização de 

orientação jurídica no âmbito da 

Administração Pública;

XIII - elaborar minutas padronizadas 

dos termos de editais e contratos a 

serem firmados pelo Município; 

XIV - opinar, por determinação do 

Prefeito, sobre consultas que devam 

ser formuladas, por órgão da 

Administração Direta e Indireta, ao 

Tribunal de Contas e aos demais 

órgãos de controle financeiro e 

orçamentário;

XV - opinar previamente acerca 

do cumprimento de decisões 

judiciais e, por determinação do 

Prefeito, sobre os pedidos de 

extensão de julgados, relacionados 

com a Administração Direta;

XVI - opinar, sempre que 

solicitada, sobre questões relativas 

a processos administrativos em que 

haja questão judicial correlata ou 

que neles possa influir como 

condição de seu prosseguimento;

XVII - supervisionar e 

uniformizar a orientação jurídica no 

âmbito da Administração Pública 

Municipal, incluindo as entidades da 

Administração Indireta;

XVIII - desempenhar outras 

atribuições que lhe forem 

expressamente cometidas pelo 

Prefeito.

§ 1º As consultas à Procuradoria 

Geral do Município somente serão 

formuladas por intermédio do 

Prefeito, Secretários ou 

Subsecretários Municipais, com 

precisa identificação da questão 

jurídica a ser analisada.

§ 2º A Procuradoria Geral do 

Município poderá prestar 

consultoria jurídica e encarregar-se 

de atos e providências judiciais do 

interesse das entidades que 

integram a estrutura da 

Administração Indireta do 

Município, nos limites estabelecidos 

em lei, sob orientação do 

Procurador Geral do Município.

§ 3º Os pedidos de informações e 

diligências da Procuradoria Geral do 

Município gozarão de prioridade 

absoluta em sua tramitação em 

todos os órgãos municipais, 

devendo ser restituídos no prazo 

assinalado, sob pena de 

responsabilidade funcional.

SEÇÃO II

DO PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO

Art. 6º O Procurador Geral do 

Município, nomeado pelo Prefeito 

dentre os advogados inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil, de 

notável saber jurídico e reputação 

ilibada, possuirá prerrogativas 

equivalentes às de Secretário 

Municipal e exercerá a direção 

superior e a representação da 

Procuradoria Geral do Município, 

competindo-lhe:

I - exercer a direção e a 

representação da Procuradoria 

Geral do Município, praticando 

todos os atos de gestão, 

administração, orientação e 

coordenação;

II - exercer a supervisão geral 

do Sistema Jurídico Municipal;

III - responder pelos serviços 

jurídicos, técnicos e administrativos 

da Procuradoria Geral do Município, 

exercendo os poderes de hierarquia 

e controle;

IV - receber citações, 

intimações e notificações;

V - autorizar a propositura e a 

desistência de ações, assim como a 

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

dispensa de interposição de 

recursos, em caráter geral ou 

especifico;

VI - nomear os ocupantes dos 

cargos e funções de confiança, 

integrantes da Procuradoria Geral 

do Município, com exceção do 

Subprocurador Geral, que será 

indicado pelo Procurador Geral e 

nomeado pelo Prefeito;

VII - unificar a jurisprudência 

administrativa, garantir a correta 

aplicação das leis e prevenir e 

dirimir as controvérsias entre os 

órgãos jurídicos;

VIII - editar enunciados de 

súmula administrativa ou instruções 

normativas, resultantes de 

jurisprudência consolidada dos 

tribunais;

IX - autorizar o cancelamento 

de crédito tributário ou não 

tributário da Dívida Ativa, 

ressalvadas as decisões proferidas 

pela última instância de recursos 

administrativos;

X - examinar e aprovar 

previamente contratos e 

procedimentos licitatórios a serem 

celebrados pelos órgãos da 

Administração Direita e Indireta do 

Município de Paraíba do Sul;

XI - defender ativa ou 

passivamente os atos e 

prerrogativas do Prefeito, 

praticados no exercício da função 

pública, em juízo e em processos 

administrativos;

- exercer outras atribuições 

necessárias ao regular 

funcionamento da Procuradoria 

Geral do Município

§ 1º A delegação das competências 

do Procurador Geral somente será 

admitida ao Subprocurador Geral 

do Município, Procuradores do 

Município ou Procuradores da 

Fazenda de Paraíba do Sul.

Art. 7º O Procurador Geral do 

Município será substituído, em seus 

impedimentos ou afastamentos, 

pelo Subprocurador Geral do 

Município.

Parágrafo Único. Os demais 

ocupantes dos cargos em comissão 

e funções de confiança privativos de 

Procurador do Município e da 

Fazenda serão substituídos, em seus 

afastamentos ou impedimentos 

legais, por Procurador efetivo 

designado pelo Procurador Geral do 

Município ou, no seu impedimento, 

pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO III

DO GABINETE DO PROCURADOR 

GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8º Ao Gabinete do Procurador 

Geral do Município compete prestar 

assistência direta, técnica e 

administrativa ao Procurador Geral 

do Município e contará, quando 

necessário, com a assistência dos 

demais Procuradores e Assessores 

Jurídicos lotados na Procuradoria 

Geral do Município.

§ 1º O Gabinete do Procurador Geral 

do Município é integrado por 01 

(um) cargo de Subprocurador Geral 

do Município.

§ 2º A Assessoria Jurídica, órgão 

composto por Assessores Jurídicos 

indicados pelo Procurador Geral e 

nomeados pelo Prefeito, prestará 

auxílio técnico ao Procurador Geral 

no desempenho das suas funções.

SEÇÃO IV

DAS SUBPROCURADORIAS 

ESPECIALIZADAS

Art. 9º As unidades de 

Subprocuradorias Especializadas 

constituem órgãos de execução das 

competências da Procuradoria 

Geral do Município, na forma desta 

lei.

Parágrafo Único. As 

Subprocuradorias Especializadas 

subdividem-se em Subprocuradoria 

de Fazenda e Subprocuradoria de 

Litígios e desempenharão as suas 

atribuições na forma desta lei.

SEÇÃO V

DA SUBPROCURADORIA DE 

FAZENDA

Art. 10 A Subprocuradoria de 

Fazenda é o órgão responsável por 

promover a cobrança, judicial ou 

extrajudicial, dos créditos, 

tributários ou não tributários, 

inscritos na Dívida Ativa do 

Município, das suas autarquias e 

fundações públicas, e exerce o 

controle de legalidade dos 

processos, administrativos ou 

judiciais, que versem sobre matéria 

fiscal e tributária diretamente 

relacionadas à Secretaria de 

Fazenda Municipal.

§ 1º Incumbe à Subprocuradoria de 

Fazenda, dentre outras atribuições:

I - examinar previamente os 

processos administrativos relativos 

a créditos tributários e não 

tributários encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, visando à 

apuração da certeza e liquidez dos 

créditos do Município de Paraíba do 

Sul;

II - inscrever, na Dívida Ativa, 

os créditos tributários e não 

tributários do Município de Paraíba 

do Sul que tenham sido 

regularmente apurados;

III - coordenar a cobrança 

extrajudicial dos créditos tributários 

e não tributários da Fazenda 

Municipal, inscritos na Dívida Ativa;

IV - requerer o cancelamento 

de crédito tributário ou não 

tributário da Dívida Ativa ao 

Procurador Geral do Município;

V - opinar em processos e 

expedientes administrativos 

relacionados com matéria de sua 

competência, inclusive nos que 

tratem sobre prescrição e 

cancelamento de créditos inscritos 

e não inscritos na Dívida Ativa;

VI - elaborar e ajustar acordos 

para pagamento parcelado dos 

créditos inscritos e não inscritos na 

Dívida Ativa, ajuizados ou não, 

mantendo em arquivo próprio os 

respectivos termos e 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

cumprimento;

VII - emitir guias para 

pagamento de créditos tributários e 

não tributários inscritos na Dívida 

Ativa, ajuizados ou não;

VIII - representar a Fazenda 

Pública Municipal em juízo, na 

execução de sua Dívida Ativa 

tributária ou não tributária, 

somente;

IX - verificar e atestar, em 

processos judiciais, o efetivo 

pagamento da Dívida Ativa de 

qualquer natureza, após 

informações prestadas pela 

Secretaria de Fazenda e seus órgão 

auxiliares;

X - elaborar, quando 

solicitada, informações em 

mandados de segurança que 

versem sobre matéria de sua 

competência;

XI - representar a Fazenda 

Pública Municipal em processos de 

inventário, arrolamento e partilha, 

falência, recuperação judicial e 

extrajudicial, especificamente 

quando tratar de tributos 

municipais;

XII - exercer as funções de 

superior assessoramento e 

consultoria dos órgãos da 

Administração Municipal, Direta e 

Indireta, em matérias fiscal e 

tributária de natureza municipal, 

ressalvadas as competências 

próprias dos demais órgão previstos 

nesta lei;

XIII - representar o Município de 

Paraíba do Sul em qualquer juízo ou 

instância, ativa ou passivamente, 

nas ações ou feitos que, em caráter 

principal, incidental ou acessório, 

versem sobre matéria fiscal ou 

tributária municipais ou que, de 

qualquer modo, digam respeito a 

Direito Tributário de âmbito 

municipal; e XIV - defender os 

interesses da Fazenda Pública 

Municipal em processos judiciais em 

que se discuta matéria de natureza 

fiscal ou tributária de âmbito 

municipal.

§ 2º A Subprocuradoria de Fazenda 

será integrada pelos Procuradores 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

Subprocurador Geral de Fazenda, 

nomeado dentre os Procuradores 

de Fazenda em atuação no 

Município, admitidos por concurso 

público de provas e títulos.

§ 3º A Subprocuradoria de Fazenda 

desempenhará as suas atribuições 

por Procuradores da Fazenda, 

admitidos por concurso público de 

provas e títulos, vedada a delegação 

das suas competências a qualquer 

outro servidor, comissionado ou 

efetivo, salvo em casos de 

afastamento ou impedimento dos 

Procuradores da Fazenda lotados 

na Subprocuradoria de Fazenda, ou 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

incorporação temporária de 

Procuradores Municipais nos 

quadros da Subprocuradoria de 

Fazenda.

§ 4º Nas hipóteses de afastamento 

ou impedimento dos Procuradores 

da Fazenda, os demais 

Procuradores do Município efetivos 

poderão atuar junto à 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

de dar prosseguimento à cobrança, 

judicial ou extrajudicial, dos créditos 

inscritos ou não em Dívida Ativa do 

Município.

§ 5º No desempenho das suas 

atribuições, a Subprocuradoria de 

Fazenda contará com o auxílio da 

Coordenadoria da Dívida Ativa, 

conforme Regulamento editado 

pelo Subprocurador Geral da 

Subprocuradoria de Fazenda.

SEÇÃO VI

DA SUBPROCURADORIA DE 

LITÍGIOS

Art. 11 A Subprocuradoria de Litígios 

é o órgão jurídico encarregado de 

representar o Município, 

administrativa ou judicialmente, nas 

causas de interesse do Município, 

ressalvada a competência das 

demais Subprocuradorias.

§ 1º Incumbe à Subprocuradoria de 

Litígios, dentre outras atribuições:

I - exercer as funções de 

assessoramento e consultoria dos 

órgãos da Administração Municipal 

Direta        e Indireta, ressalvadas as 

competências dos demais órgãos da 

Procuradoria;

II - examinar e  aprovar  

previamente  convênios, acordos  e  

termos  a  serem  celebrados  pelos  

órgãos  da Administração       Direita       

e       Indireta       do        Município        

de        Paraíba        do        Sul; 

III - assessorar o Prefeito no 

processo de elaboração de decretos 

e projetos de lei;

IV  - analisar e opinar sobre 

questões de Direito Administrativo,  

Financeiro e Constitucional 

submetidas   à Procuradoria Geral 

do Município, ressalvadas as 

competências dos demais órgãos 

estabelecidos nesta lei; 

V - propor, em matéria 

de sua competência, orientações 

normativas para uniformização da 

jurisprudência administrativa do 

Município de Paraíba do Sul, 

subordinadas à ratificação pelo 

Procurador Geral do Município;

VI - representar o Município de 

Paraíba do Sul em qualquer juízo ou 

instância, ativa ou passivamente, 

nas ações ou feitos que, em caráter 

principal ou incidental, versem 

sobre licitações ou contratos 

administrativos ou que  digam 

respeito  à  matéria  de  Direito  

Administrativo,  Constitucional,  

Ambiental,  Previdenciário, Civil, 

Penal, Processual Penal, do 

Trabalho, Eleitoral, Urbanístico, 

dentre outras matérias, ressalvadas 

as competências dos demais órgãos 

estabelecidos nesta lei;

VII - defender ativa ou 

passivamente os atos e 

prerrogativas do Prefeito, 

praticados no exercício da função 

pública, em juízo e em processos 

administrativos;

VIII - prestar apoio 

técnico-jurídico à Secretaria de 

Assistência Social no desenvolver 

de suas atividades próprias e, 

quando necessário, em 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

atendimentos previamente 

agendados onde seja necessário o 

apoio jurídico, assim como às 

demais Secretarias e órgãos 

municipais, diretos ou indiretos, 

empresas públicas, autarquias e 

fundações municipais;

IX - outras atribuições 

determinadas pelo Procurador geral 

do Município.

§ 2º A Subprocuradoria de Litígios 

será integrada pelos Procuradores 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Procurador Chefe de Litígios, 

nomeado livremente pelo Prefeito 

Municipal, a quem compete todas as 

atribuições dos cargos de 

Procurador Municipal.

§ 3º Nos casos de afastamento ou 

impedimento do Procurador Chefe 

de Litígios, os Procuradores do 

Município poderão chefiar a 

Subprocuradoria de Litígios, por 

designação do Procurador Geral, de 

modo a possibilitar o regular 

prosseguimento dos processos, 

judiciais ou administrativos, em 

trâmite no Município, ocasião em 

que farão jus à gratificação 

equivalente à função de 

Subprocurador de Fazenda.

SEÇÃO VII

DA COORDENADORIA DA DÍVIDA 

ATIVA

Art. 12 A Coordenadoria da Dívida 

Ativa é o órgão auxiliar à 

Procuradoria Geral do Município, 

vinculado à Subprocuradoria de 

Fazenda, responsável pelo controle 

da legalidade dos créditos, 

tributários ou não, de titularidade do 

Município, a serem inscritos em 

Dívida Ativa, cabendo-lhe a sua 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

de cobrança judicial ou extrajudicial.

§ 1º A Coordenadoria da Dívida 

Ativa será vinculada, para fins de 

controle da legalidade dos seus 

atos, à Subprocuradoria de Fazenda 

do Município.

§ 2º À Coordenadoria da Dívida 

Ativa incumbe notificar 

extrajudicialmente o responsável 

pelo pagamento do crédito inscrito 

em Dívida Ativa, para que proceda 

ao seu adimplemento, no prazo 

fixado em lei.

§ 3º Caso não seja atendida a 

notificação extrajudicial prevista no 

parágrafo anterior, caberá à 

Coordenadoria da Dívida Ativa, 

após a ciência do Subprocurador 

Geral da Fazenda, encaminhar a 

Certidão de Dívida Ativa para 

protesto e inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito, 

conforme convênios firmados.

§ 4º A requisição de processos 

administrativos, informações ou 

providências solicitadas pela 

Coordenadoria da Dívida Ativa a 

qualquer órgão da Administração 

Direta e Indireta, para defesa dos 

interesses fiscais do ente público, 

terá prioridade em sua tramitação, 

sob pena de responsabilidade 

funcional.

§ 5º A estruturação e repartição das 

atribuições da Coordenadoria da 

Dívida Ativa serão regulamentadas 

em ato do Subprocurador Geral de 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

pelo Procurador Geral do Município.

SEÇÃO VIII

DA ASSESSORIA JURÍDICA

Art. 13 A Assessoria Jurídica, órgão 

vinculado ao Procurador Geral, será 

integrada por assessores jurídicos 

livremente nomeados pelo Prefeito, 

por indicação do Procurador Geral, 

dentre os bacharéis em Direito, que 

desempenharão atividades de 

assessoramento e auxílio técnico à 

Procuradoria Geral do Município.

§ 1º Aos assessores jurídicos é 

vedado o exercício de atribuições 

próprias dos Procuradores do 

Município e Procuradores da 

Fazenda, notadamente os relativos 

à representação judicial e 

extrajudicial do ente público.

§2º Aos assessores jurídicos 

incumbe a realização de estudos 

doutrinários, análise de documentos 

legais, pesquisa de jurisprudência, 

elaboração de minutas de pareceres 

e peças processuais, bem como 

outras tarefas de natureza 

instrumental, vedada a prática de 

atos privativos dos Procuradores de 

carreira.

SEÇÃO IX

DOS ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO

Art. 14 Aos Órgãos de Apoio 

compete gerir, coordenar e executar 

todas as atividades relacionadas à 

transparência, orçamento, 

modernização administrativa, 

licitações, controle interno, 

tecnologia da informação, arquivo, 

protocolo, gestão de pessoas, 

recursos humanos, infraestrutura e 

logística dos serviços gerais da 

Procuradoria Geral do Município.

§1º A estruturação e repartição das 

funções dos Órgãos de Apoio serão 

definidos em ato infralegal.

§ 2º O quantitativo de cargos dos 

servidores do Quadro de Apoio será 

fixado na forma do Anexo I desta lei.

Capítulo IV

DA CARREIRA DE PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO E PROCURADOR DA 

FAZENDA

SEÇÃO I

DO INGRESSO NA CARREIRA

Art. 15 O ingresso na carreira de 

Procurador do Município e 

Procurador da Fazenda dar-se-á na 

referência inicial da carreira e 

dependerá da aprovação prévia em 

concurso público de provas e 

títulos.

§ 1º São requisitos para ingresso no 

cargo:

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

I - ser brasileiro;

II - estar regulamente inscrito 

como Advogado na OAB; 

III - estar quite com o serviço militar;

IV - estar no gozo dos direitos 

políticos; 

V - gozar de boa saúde, física e 

mental;

VI - possuir ilibadas condutas 

social, profissional e funcional, além 

de não registrar antecedentes 

criminais incompatíveis com o 

exercício da função;

VII - comprovar, no mínimo, 3 

(três) anos de atividade jurídica; 

VIII - apresentar declaração de bens 

no ato da posse.

IX – cumprir os demais requisitos 

previstos em edital.

§ 2º Considera-se atividade jurídica 

aquela exercida com exclusividade 

por bacharel em Direito, bem como 

o exercício de cargos, empregos ou 

funções, públicas ou privadas, 

inclusive de magistério superior, 

que exijam a utilização 

preponderante de conhecimento 

jurídico, vedada a contagem do 

estágio acadêmico ou de qualquer 

outra atividade anterior à colação 

de grau.

Art. 16 O concurso de ingresso na 

carreira inicial de Procurador do 

Município e Procurador da Fazenda 

deverá ser realizado sempre no 

mesmo dia e horário quando da 

abertura simultânea de vagas e 

deverá exigir, para o cargo de 

Procurador da Fazenda, prática 

comprovada na área do Direito 

Tributário, observado o disposto no 

§2º do art. 15 desta Lei.

SEÇÃO II

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 17 O preenchimento dos 

requisitos necessários à 

confirmação na carreira de 

Procurador do Município e 

Procurador da Fazenda será 

apurado mediante avaliação 

periódica durante 3 (três) anos de 

efetivo exercício no cargo, ou em 

cargo em comissão dentro da 

estrutura da Procuradoria Geral do 

Município.

§ 1º Os requisitos de que trata este 

artigo são os seguintes:

I - idoneidade moral; 

II - aptidão;

III - assiduidade;

IV - disciplina; 

V - eficiência;

VI - dedicação ao serviço;

VII - frequência em atividades 

de aperfeiçoamento técnico, cujo 

comparecimento haja sido 

declarado obrigatório por ato do 

Procurador Geral do Município.

§ 2º A avaliação do preenchimento 

dos requisitos indicados nos incisos 

I a VII do parágrafo anterior será 

homologada pelo Procurador Geral 

do Município, após a aprovação pela 

comissão avaliadora.

§ 3º Não será dispensado do estágio 

probatório o Procurador que já 

tenha se submetido a estágio 

probatório, ainda que da mesma 

natureza, em outros cargos, em 

qualquer ente federativo ou 

entidade da Administração Direta 

ou Indireta.

Art. 18 Ao procedimento de aferição 

do estágio probatório aplica-se o 

Estatuto dos Servidores Públicos de 

Paraíba do Sul, exceto quando esta 

Lei dispuser expressamente de 

forma contrária às cláusulas do 

referido Estatuto.

SEÇÃO III

DA CARREIRA DOS 

PROCURADORES

Artigo 19 Os cargos de Procurador 

do Município e Procurador da 

Fazenda serão organizados em 

carreira, em escala de níveis, 

conforme fixado no Anexo I da Lei 

3.569/19, sendo, para efeitos de 

ingresso, considerado o nível NS III 

do referido anexo, observado, 

também, o disposto no Anexo I 

desta Lei.

§1º Consideram-se membros da 

Procuradoria Geral do Município os 

Procuradores do Município e os 

Procuradores da Fazenda, os quais 

estão submetidos aos mesmos 

direitos, deveres, obrigações e 

prerrogativas legais, ressalvada a 

repartição de competências 

prevista nesta lei.

§ 2º Os membros da Procuradoria 

regidos por esta lei receberão 

tratamento isonômico em relação à 

fixação dos seus vencimentos e 

prerrogativas, integrando a mesma 

carreira para os fins de progressão 

funcional.

SEÇÃO IV

DA PROMOÇÃO

Art. 20 A promoção aos níveis 

superiores dar-se-á na forma do 

Estatuto dos Servidores de Paraíba 

do Sul.

Parágrafo único. Os casos omissos 

serão resolvidos pelo Procurador 

Geral do Município, que poderá 

editar os atos complementares 

necessários.

Art. 21 Não poderá ser promovido o 

Procurador que tenha sofrido 

penalidade funcional nos três anos 

imediatamente anteriores a data em 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Processo Administrativo Disciplinar.

Parágrafo único. O prazo para fins 

de promoção, na hipótese de 

imposição de penalidade funcional, 

recomeça a fluir a partir da data da 

conclusão da sanção.

Capítulo V

DOS DEVERES E DA ÉTICA 

FUNCIONAL

Art. 22 É dever dos Membros da 

Procuradoria Geral do Município 

zelar pela promoção dos princípios 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

que regem a Administração Pública, 

norteando-se pelos preceitos 

estabelecidos na Constituição 

Federal.

Art. 23 Os Membros da Procuradoria 

Geral do Município devem 

obediência ao Código de Ética 

Profissional dos Advogados, 

cumprindo-lhes:

I - manter conduta ilibada e 

compatível com o exercício do 

cargo; II - desincumbir-se 

assiduamente de seus encargos 

funcionais;

III - desempenhar com zelo e 

presteza as atribuições de seu cargo 

e as que lhe forem atribuídas por 

seus superiores hierárquicos;

IV - guardar sigilo funcional 

quanto à matéria dos 

procedimentos em que atuar e, em 

especial, às dos que tramitem em 

segredo de justiça;

V - comunicar ao Procurador 

Geral do Município irregularidades 

que afetem o interesse público 

municipal; VI - sugerir ao Procurador 

Geral do Município providências 

tendentes à melhoria dos serviços 

no âmbito de sua atuação;

VII - agir com o respeito, a 

lealdade e a cordialidade devidos 

aos demais Procuradores e 

servidores do Município de Paraíba 

do Sul;

VIII - zelar pelo seu contínuo 

aperfeiçoamento jurídico;

IX - não se valer do cargo ou 

de informações obtidas em 

decorrência do seu exercício para 

obter qualquer espécie de 

vantagem.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos 

deveres funcionais estabelecidos 

nesta lei, incumbe aos membros da 

Procuradoria Geral do Município a 

observância dos deveres 

estabelecidos ao funcionalismo 

municipal.

Capítulo VI

DOS DIREITOS, DAS GARANTIAS E 

DAS PRERROGATIVAS DOS 

PROCURADORES

SEÇÃO I

DAS GARANTIAS E 

PRERROGATIVAS

Art. 24 Nos termos das disposições 

constitucionais e legais, são 

assegurados aos Procuradores do 

Município e Procuradores da 

Fazenda os direitos, garantias e 

prerrogativas reconhecidos ao 

advogado em geral, não podendo a 

legislação municipal suprimir 

direitos consolidados.

Art. 25 São prerrogativas do 

Procurador do Município e 

Procuradores da Fazenda:

I - requisitar auxílio e 

colaboração das autoridades e dos 

agentes públicos para o 

desempenho de suas funções;

II - requisitar dos agentes 

públicos competentes certidões, 

informações e diligências 

necessárias ao desempenho de suas 

funções;

III - somente ser ouvido como 

testemunha, em qualquer 

procedimento administrativo, em 

dia e hora previamente ajustados 

com a autoridade competente;

IV - possuir carteira de 

identidade funcional, conforme 

modelo aprovado pelo Procurador 

Geral do Município;

V - postular a alteração da sua 

lotação, conforme regulamento da 

Procuradoria Geral do Município; VI 

- manifestar-se em autos 

administrativos ou judiciais por meio 

de cota;

VII - requisitar de autoridade 

pública ou de seus agentes exames, 

certidões, perícias, vistorias, 

diligências, processos, documentos, 

informações, esclarecimentos e 

providências necessárias ao 

exercício de suas atribuições;

VIII - ter o mesmo tratamento 

reservado aos demais titulares dos 

cargos das funções essenciais à 

justiça, vedado o controle de 

frequência, sem prejuízo da 

supervisão quantitativa ou 

qualitativa de suas atividades; 

IX - examinar, em qualquer órgão 

público, autos de processo findo ou 

em andamento, quando não sujeitos 

a sigilo, assegurada a obtenção de 

cópias, podendo tomar 

apontamentos; 

X - não ser preso ou 

responsabilizado pelo 

descumprimento de determinação 

judicial, quando atuar no estrito 

exercício de suas funções;

XI - não ser constrangido, por 

qualquer modo ou forma, a agir em 

desconformidade com a sua 

consciência ético-profissional;

XII - ter garantida a 

inviolabilidade por seus atos e 

manifestações no exercício de suas 

funções, nos limites desta Lei e do 

Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil - OAB.

Art. 26 Os membros da 

Procuradoria-Geral do Município 

serão lotados junto à Procuradoria 

Geral, estando vinculados 

administrativa, funcional, técnica e 

hierarquicamente ao Procurador 

Geral do Município.

Parágrafo Único. É vedada a 

designação ou a lotação dos 

Procuradores do Município e 

Procuradores da Fazenda em 

órgãos estanhos à estrutura da 

Procuradoria Geral do Município, 

salvo por ato fundamentado do 

Prefeito, para o desempenho de 

atividades de natureza 

técnico-jurídica em órgãos da 

Administração Direta ou Indireta do 

Município, sendo, em qualquer 

hipótese, preferencialmente 

designados membros do quadro de 

Assessoria Jurídica, que 

desenvolverão as atividades de 

maneira vinculada ao Procurador 

Geral do Município.

Art. 27 Os Membros da Procuradoria 

Geral do Município gozam de 

autonomia técnica em sua atuação 

funcional, que será norteada pela 

promoção dos interesses do 

Município de Paraíba do Sul, 

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

respeitados os princípios e regras 

do ordenamento jurídico pátrio.

Art. 28 É garantido o recebimento 

de honorários de sucumbência pelos 

Procuradores em atuação no 

Município de Paraíba do Sul, na 

forma prevista em lei.

SEÇÃO II

DA REMUNERAÇÃO DOS 

PROCURADORES DO MUNICÍPIO E 

PROCURADORES DA FAZENDA

Art. 29 A remuneração dos 

Procuradores do Município e 

Procuradores da Fazenda somente 

sofrerá os descontos facultativos e 

os previstos em lei.

Art. 30 Aplica-se aos Procuradores 

do Município o subteto funcional 

para os Procuradores, previsto no 

art. 37, inciso XI, da Constituição da 

República.

Art. 31 Aplicam-se à remuneração 

percebida pelos Procuradores do 

Município os reajustes de 

vencimentos que, em caráter geral, 

venham a ser concedidos aos 

demais servidores municipais.

SEÇÃO III

DOS CARGOS EM COMISSÃO E 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 32 Os cargos em comissão 

serão ocupados por pessoa 

nomeada pelo Prefeito Municipal, 

que atenda a requisitos mínimos de 

habilitação técnica, exoneráveis a 

qualquer tempo, ressalvados os 

cargos reservados aos Procuradores 

efetivos, na forma desta lei.

Parágrafo único. A nomeação para 

os cargos comissionados será feita 

por ato do Prefeito Municipal, após 

indicação do Procurador Geral do 

Município.

Art. 33 As funções gratificadas são 

aquelas criadas por lei, em número, 

atribuições e remuneração certos, 

cujo exercício destina-se, 

exclusivamente, aos servidores 

ocupantes de cargo em provimento 

efetivo que venham a exercer 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

a criação de cargos em comissão, 

conforme dispõe o art. 13 da Lei 

Municipal nº 3.229/15.

Parágrafo Único. O exercício de 

função gratificada por Procurador 

de carreira enseja o percebimento 

do respectivo valor da gratificação 

cumulada com o vencimento do 

cargo de provimento efetivo.

Capítulo VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Art. 34 Aos integrantes do Quadro 

da Procuradoria Geral do Município 

aplicar-se-ão, subsidiariamente, as 

disposições gerais relativas aos 

servidores públicos municipais.

Art. 35 Ficam extintos os cargos de 

Advogado, previsto na Lei Municipal 

nº 2.555/07, vedada a nomeação de 

novos servidores em tais cargos, a 

contar da publicação desta lei.

Parágrafo Único. O cargo referido 

no caput deste artigo, que esteja 

efetivamente ocupado na data da 

publicação desta lei, fica convertido 

no cargo de Procurador do 

Município, que passa a ser regido 

por esta lei.

Art. 36 Ficam criados por esta lei os 

seguintes cargos de provimento 

efetivo:

 I - 03 (três) cargos de Procurador 

do Município; e

II – 03 (três) cargos de Procurador 

da Fazenda.

Art. 37 Ficam criados os seguintes 

cargos em comissão, de livre 

nomeação e exoneração:

 I – 01 (um) cargo de Subprocurador 

Geral de Fazenda;

II – 02 (dois) cargos de 

Procurador Chefe de Litígios; 

III  03 (três) cargos de 

Assessor Jurídico; e

IV – 03 (três) cargos de 

Coordenador de Dívida Ativa.

Parágrafo Único. O Subprocurador 

Geral de Fazenda será designado 

dentre os membros efetivos da 

Subprocuradoria de Fazenda.

Art. 38 Aos Procuradores é 

garantida a aplicação da previsão 

contida no art. 189 e seguintes da Lei 

Municipal nº. nº 3.229/15.

Art. 39 Ao Procurador Geral 

aplica-se o disposto no art. 29 do 

Estatuto da Ordem dos Advogados 

do Brasil, não estando submetidos a 

tal vedação dos demais 

Procuradores e Subprocuradores 

em exercício no Município.

Art. 40 Fica excluído da distribuição 

prevista no art. 5º, II da Lei 

3.643/2019 o Procurador Chefe de 

Litígios.

Art. 41 Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas 

as disposições, legais ou infralegais, 

em contrário.

Paraíba do Sul, 30 de Abril de 2020.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ

2017/2020

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

LEI MUNICIPAL Nº 3.660 DE 30 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.640/2019 DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

CONSIDERANDO, a necessidade imperiosa de adequação da peça 
orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
orçamentária;

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso desuas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 
Municipal, torna público quea Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu 
sanciona a seguinte Lei::

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 
adicional

especial no valor total de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nas dotações 
orçamentárias elencadas no Anexo I.

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 
7o. Inciso II da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em 
Anexo II.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de abril de 2020.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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ANEXO I 

MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
 
 

Cargos Vagas Nível Carga Horária 

Procurador do Município 03 NS III 30 horas 

Procurador da Fazenda 03 NS III 30 horas 

 

 

 
ANEXO II 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

 

Função Vagas Símbolo 

Subprocurador Geral de Fazenda 01 FG 01 

 

 

 
ANEXO III 

CARGOS COMISSIONADOS 

 

Cargos Vagas Símbolo 

Procurador Geral do Município 01 CC-1 

Subprocurador Geral do Município 01 CC-2 

Procurador Chefe de Litígios 02 CC-3 

Assessor Jurídico 03 CC-4 

Coordenador de Dívida Ativa 03 CC-8 

 

A N E X O I 

 

LEINº.:3.660/2020 DE:30/04/2020 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALORANULADO VALOR REFORÇADO 
 

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.301.0095.2.114 Ações de Combate ao COVID-19  

3.1.90.00.00.00.00  103 430.000,00 

3.1.91.00.00.00.00  103 10.000,00 

3.3.90.00.00.00.00  103 87.000,00 

4.4.90.00.00.00.00  103 23.000,00 
4.01.10.302.0080.2.114 Ações de Combate ao COVID-19   

3.1.90.00.00.00.00  103 380.000,00 

3.1.91.00.00.00.00  103 10.000,00 

3.3.90.00.00.00.00  103 42.000,00 

4.4.90.00.00.00.00  103 18.000,00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 1.000.000,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 1.000.000,00 

 
 
 
 
 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE ValorAnulado ValorReforçado 
 

103 1.000.000,00 

TOTAL: 0,00 1.000.000,00 
 

 

 
 
 

A N E X OII 

 

Excesso de Arrecadação 2020 até mês de ABRIL 

 
Fonte Descrição ValorPrevisto ValorArrecadado ValorDecretado Saldo 

 
 

103 Transferências Estaduais-COVID-19 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 
 

TOTAL 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000, 



técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

LEI MUNICIPAL Nº 3.661 DE 30 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL NO. 3.640/2019 DE 12 DE 
DEZEMBRO DE 2019, COM VISTAS A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

CONSIDERANDO, a necessidade imperiosa de adequação da peça 
orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
orçamentária;

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul,  Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso desuas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 
Municipal, torna público quea Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito 
adicional
especial no valor total de R$1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), 
para reforço de dotações orçamentárias constantes no Anexo I, para a(o) 
Fundo Municipal deSaúde.

Art. 2º - Os recursos de R$1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais) 
para atender o Anexo I, serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de 
igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº 3.640/2019 c/c Art. 43, 
§ 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

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

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de abril de 2020.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal
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A N E X O I 

 

LEINº.: 3.661/2020 DE:30/04/2020 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALORANULADO VALOR REFORÇADO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Secret.Munic. de Fazenda 

2.06.99.999.0999.0.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

9.9.99.00.00.00.00 

 
 
 

 
001 

 
 
 

 
1.500.000,00 

 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 1.500.000,00 
 

TOTAL ANULADO: 1.500.000,00 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.301.0095.2.114 Ações de Combate ao COVID-19  

3.1.90.00.00.00.00  001 230.000,00 

3.1.91.00.00.00.00  001 10.000,00 

3.3.90.00.00.00.00  001 390.000,00 

4.4.90.00.00.00.00  001 170.000,00 
4.01.10.302.0080.2.114 Ações de Combate ao COVID-19   

3.1.90.00.00.00.00  001 110.000,00 

3.1.91.00.00.00.00  001 10.000,00 

3.3.90.00.00.00.00  001 298.000,00 

4.4.90.00.00.00.00  001 282.000,00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 1.500.000,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 1.500.000,00 

 
 
 
 
 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE ValorAnulado ValorReforçado 
 

001 1.500.000,00 1.500.000,00 

TOTAL: 1.500.000,00 1.500.000,00 
 

 

020/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 3.174.278,42

VIGÊNCIA 07/04/2020 A 07/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

021/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

F C SILVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 27.862,35

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Registro de Preços para eventuais contratações de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “RECOMPOSIÇÃO

ASFÁLTICA - RECAPEAMENTO”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E

EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO MUNICÍPIO

DE PARAÍBA DO SUL/RJ, conforme especificações constantes no anexo “A”, do Edital.

três milhões, cento e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e 

quarenta e dois centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Contratação de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços

para eventuais aquisições de Fraldas Descartáveis, para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no Termo

de Referência (Anexo I).

vinte e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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022/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 74.893,84

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 3.901,20

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos

DETENTOR

ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Contratação de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços

para eventuais aquisições de Fraldas Descartáveis, para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no Termo

de Referência (Anexo I).

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

Contratação de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços

para eventuais aquisições de Fraldas Descartáveis, para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no Termo

de Referência (Anexo I).

três mil, novecentos e um reais e vinte centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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024/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ROTA 393 ALIMENTOS LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 3.687,36

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

025/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 15.738,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

DETENTOR

Contratação de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços

para eventuais aquisições de Fraldas Descartáveis, para atender às necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no Termo

de Referência (Anexo I).

três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

Seleção de empresas especializadas para Composição do Quadro geral de registro de Preços para

eventuais fornecimentos de Materiais para atender ao Centro de Reabilitação Física (CRF), visando

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

quinze mil setecentos e trinta e oito reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURÍSMO, ESPORTE E LASER

0BJETO

VALOR R$ 33.624,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

027/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LASER

0BJETO

VALOR R$ 181.080,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Parques Infan�s, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Turismo, Esporte e Lazer, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no

Termo de Referência (Anexo I).

cento e oitenta e um mil e oitenta reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Parques Infan�s, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de

Turismo, Esporte e Lazer, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital e no

Termo de Referência (Anexo I).

trinta e três mil seiscentos e vinte e quatro centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

DETENTOR
MAVEN COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVIÇOS E 

SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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028/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

OBRA PRIMA DE PARTY DO ALFERES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 189.000,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

029/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

O.C. TINTAS E FERRAGENS LTDA-EPP

PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 31.428,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material para Pintura e Manutenção, visando atender às necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital

e no Termo de Referência (Anexo I).

cento e oitenta e nove mil reais

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

DETENTOR

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material para Pintura e Manutenção, visando atender às necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital

e no Termo de Referência (Anexo I).

trinta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Página 16 Ano 04 � Edição 312 � 06 de maio de 2020

030/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0BJETO

VALOR R$ 18.864,00

VIGÊNCIA 08/04/2020 A 08/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

031/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SERPAV COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA-EPP

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 4.564.369,69

VIGÊNCIA 14/04/2020 A 14/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

Registro de Preços para eventuais contratações de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, POR AGRUPAMENTOS, DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS – “RECOMPOSIÇÃO

ASFÁLTICA – RECAPEAMENTO”, POR TONELADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E

EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, À PREFEITURA

DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL – P.M.P.S., conforme especificações constantes no anexo “A” .

quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove 

reais e sessenta e nove centavos

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Seleção de empresas especializadas para composição do Quadro Geral de Registro de Preços para

eventuais aquisições de Material para Pintura e Manutenção, visando atender às necessidades da

Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quan�dades estabelecidas neste edital

e no Termo de Referência (Anexo I).

dezoito mil oitocentos e sessenta e quatro reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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ANEXO III

032/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 3.600.938,88

VIGÊNCIA 14/04/2020 A 14/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

033/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

MED LIFE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 1.662.000,00

VIGÊNCIA 17/04/2020 A 17/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

DETENTOR

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

ÓRGÃO GERENCIADOR

Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em Serviços de Saúde, para

fins de ações i�nerantes, OBJETIVANDO a realização de Consultas Médicas de forma i�nerante, bem

como, fornecimento de todo o material de consumo para a prestação de serviços mensais,

manutenção preven�va e corre�va, laudos e Profissionais, inclusive veículo móvel, conforme Termo

de Referência, com motorista e combus�vel, pelo período de 12 meses, para uma quan�dade

es�mada de aproximadamente 24.000 (vinte e quatro mil) consultas/ano, conforme relação

constante no ANEXO I – A, do Termo de Referência.

um milhão seiscentos e sessenta e dois mil reais

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

DETENTOR

Registro de Preços para eventuais contratações de empresa especializada em fornecimento de

Concreto asfál�co, usinado a quente, de acordo com as determinações especificadas pela Prefeitura

de Paraíba do Sul-RJ, inclusive todos os materiais (massa fina), exclusive o transporte da usina para a

pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactação (vide família

08.037), considerando uma produção de 2000 t/mês. conforme especificações constantes no anexo

“A” deste edital.

três milhões, seiscentos mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito 

centavos

PREGOEIRO FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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034/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA

PARTICIPANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 752.675,00

VIGÊNCIA 17/04/2020 A 17/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

========================================================================================

PREGOEIRO

DETENTOR

Registro de Preços para eventuais contratações de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE) PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS CAP50/70, PARA APLICAÇÃO A QUENTE EM

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS (TAPA BURACOS E RECAPEAMENTO), SENDO O

FORNECIMENTO EM TONELADAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES,

OBRAS E PROJETOS, NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL/RJ, conforme especificações constantes no

anexo “A” deste edital.

setecentos e cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais

FRANCISCO JOSÉ SILVA SANT´ANNA

AUTORIZAÇÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2020

ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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018/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0BJETO

VALOR R$ 187.300,98

VIGÊNCIA 01/04/2020 A 01/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

019/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

ENGEPLAN CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA-ME

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E PROJETOS

0BJETO

VALOR R$ 33.716,16

VIGÊNCIA 01/04/2020 A 01/04/2021

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

trinta e três mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos

AUTORIZAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE

REFORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ATENÇÃO BÁSICA, LOCALIZADAS NA AVENIDA

PREFEITO BENTO GONÇALVES PEREIRA, Nº 410 – BAIRRO PALHAS, CONFORME DESCRITO NO

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS, parte integrante do edital.

cento e oitenta e sete mil, trezentos reais e noventa e oito centavos

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

CONTRATO Nº

INTERESSADA

CONTRATANTE

CONTRATADA

INTERESSADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO, NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO

NIÁGARA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20120

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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020/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0BJETO

VALOR R$ 578,31

VIGÊNCIA 20/04/2020 A 31/12/2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA - PREFEITO MUNICIPAL

=========================================================================================

Contratação de empresa prestadora de serviços para a realização de REVISÃO dos 20.000 km, no

veículo Volkswagen Gol, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paraíba do Sul, conforme

disposto do Processo Administra�vo nº 2020/3/2823.

quinhentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos

AUTORIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL

EXTRATOS DE CONTRATO  REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020

CONTRATO Nº

CONTRATANTE

CONTRATADA

INTERESSADA
TRES RIOS AUTOMÍVEIS LTDA
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técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ESPECIAL POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI
MUNICIPAL No. 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 1.852/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional especial por excesso de arrecadação na
importância de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), nas dotações orçamentárias
elencadas em Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 2

DECRETOS



técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0095.2.114 Ações de Combate ao COVID-19

13213.1.90.11.00.00.00 400.000,00103

13223.1.90.13.02.00.00 30.000,00103

13233.1.91.13.03.00.00 10.000,00103

13243.3.90.30.00.00.00 30.000,00103

13253.3.90.33.00.00.00 5.000,00103

13263.3.90.36.00.00.00 2.000,00103

13273.3.90.39.00.00.00 50.000,00103

13284.4.90.51.00.00.00 10.000,00103

13294.4.90.52.00.00.00 13.000,00103
4.01.10.302.0080.2.114 Ações de Combate ao COVID-19

13313.1.90.11.00.00.00 350.000,00103

13333.1.90.13.02.00.00 30.000,00103

13353.1.91.13.03.00.00 10.000,00103

13373.3.90.30.00.00.00 30.000,00103

13393.3.90.36.00.00.00 2.000,00103

13413.3.90.39.00.00.00 5.000,00103

13433.3.90.33.00.00.00 5.000,00103

13454.4.90.51.00.00.00 5.000,00103

13474.4.90.52.00.00.00 13.000,00103

1.000.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 1.000.000,00

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

103 1.000.000,00

0,00TOTAL: 1.000.000,00



técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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Dispõe sobre alterações na LEI MUNICIPAL
No. 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019,
com vistas a abertura de crédito adicional
especial e dá outras providências

LEI Nº.: 1.853/2020

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de crédito adicional
especial no valor total de R$1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), nas dotações
orçamentárias elencadas no Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 7o. Inciso II da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de maio de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

CONSIDERANDO, a necessidade imperiosa de adequação da peça orçamentária para uma gestão
eficaz e voltada ao incremento da técnica orçamentária;

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL DELIBERA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 1 de 2



técnica, administrativa e financeira, 

§ 3º A autonomia financeira consiste 

institucional para o eficiente 

coordenação ou chefia nos demais 

normativos ou não, para fixar a 

serem firmados pelo Município; 

órgãos de controle financeiro e 

que neles possa influir como 

precisa identificação da questão 

intimações e notificações;

especifico;

cargos e funções de confiança, 

VII - unificar a jurisprudência 

e funções de confiança privativos de 

fiscal e tributária diretamente 

acompanhando seu fiel 

IX - verificar e atestar, em 

extrajudicial, especificamente 

Indireta, em matérias fiscal e 

versem sobre matéria fiscal ou 

fiscal ou tributária de âmbito 

de Fazenda e chefiada por 01 (um) 

quando em atos específicos se 

verificar a necessidade de 

Subprocuradoria de Fazenda, a fim 

subordinadas à ratificação pelo 

do Município e chefiada por 01 (um) 

Município poderão chefiar a 

que farão jus à gratificação 

inscrição em Dívida Ativa, para fins 

Ativa será vinculada, para fins de 

Ativa incumbe notificar 

fixado em lei.

notificação extrajudicial prevista no 

conforme convênios firmados.

interesses fiscais do ente público, 

Fazenda, que deverá ser ratificado 

definidos em ato infralegal.

fixado na forma do Anexo I desta lei.

social, profissional e funcional, além 

confirmação na carreira de 

V - eficiência;

conforme fixado no Anexo I da Lei 

fixação dos seus vencimentos e 

carreira para os fins de progressão 

que ocorrer a promoção, fixada por 

Parágrafo único. O prazo para fins 

recomeça a fluir a partir da data da 

Profissional dos Advogados, 

público, autos de processo findo ou 

consciência ético-profissional;

Art. 33 As funções gratificadas são 

funções de direção, chefia e 

assessoramento que não justifiquem 

função gratificada por Procurador 

do respectivo valor da gratificação 

publicação desta lei, fica convertido 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 

Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do 
Excesso de Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 

orçamentária para uma gestão eficaz e voltada ao incremento da técnica 
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Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0095.2.114 Ações de Combate ao COVID-19

3.1.90.00.00.00.00 230.000,00001

3.1.91.00.00.00.00 10.000,00001

3.3.90.00.00.00.00 390.000,00001

4.4.90.00.00.00.00 170.000,00001
4.01.10.302.0080.2.114 Ações de Combate ao COVID-19

3.1.90.00.00.00.00 110.000,00001

3.1.91.00.00.00.00 10.000,00001

3.3.90.00.00.00.00 298.000,00001

4.4.90.00.00.00.00 282.000,00001

1.500.000,00Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 1.500.000,00

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 1.500.000,00

0,00TOTAL: 1.500.000,00


