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ARTIGO 2° DA LEI DE N° 2633 DE 16 

DE OUTUBRO DE 2008 E DÁ 

artigo 2º da lei municipal de n° 2.633 

de 16 de outubro de 2008 e dá 

Parágrafo único: O artigo 1º da Lei 

municipal de n° 2.633 de 16 de 

outubro de 2008 passa a vigorar 

com a seguinte redação:

IVAN DE SOUZA, medindo 160 

metros de comprimento por 4,60 

altura do n° 680, no bairro 

município, conforme planta em 

Lei municipal de n° 2.633 de 16 de 

outubro de 2008.

encarregará da confecção da placa 

Paraíba do Sul, em 16 de setembro 

de 2019.

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

058/2019 – Processo Licitatório nº 

064/2019, cujo objetivo é a 

prestação de serviço técnico e 

informação, para modernização 

completa em gestão pública 

cursos, visitas técnicas 

especializadas “in loco”, bem como 

software ” ( sistemas ) por tempo 

dar-se-ão no dia 22/11/2019 às 15:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas e 

no sítio: w w w . p a r a i b a d o s u l . r j .

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 06 de novembro de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.

Professor da Rede Municipal de Ensino 
está entre os finalistas da 6ª Edição do 
Prêmio Shell de Educação Científica

 O professor de matemática da 

Rede Municipal de Ensino, Aristides 

Praxades Dias Neto, teve seu trabalho 

reconhecido e está entre os finalistas da 

6ª Edição do Prêmio Shell de Educação 

Científica - 2019.

 A classificação veio com o 

projeto inovador "Além da Descoberta 

do Vento", desenvolvido junto aos alunos 

do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Arcanjo Antonino Lopes (Tim 

Lopes) para as aulas de matemática.

 Os vencedores do Prêmio serão 

conhecidos na cerimônia de premiação 

que acontece no dia 27 de novembro no 

Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

 A Secretaria Municipal de 

Educação parabeniza o professor e 

alunos pelo reconhecimento do trabalho. 

Estamos na torcida!
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LEI

LEI Nº 3.607, DE 16 DE 

SETEMBRO DE 2019.  

ALTERA O ARTIGO 1° E SUPRIME O 

ARTIGO 2° DA LEI DE N° 2633 DE 16 

DE OUTUBRO DE 2008 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Art. 1º - Altera o artigo 1º e suprime o 

artigo 2º da lei municipal de n° 2.633 

de 16 de outubro de 2008 e dá 

outras providências.

Parágrafo único: O artigo 1º da Lei 

municipal de n° 2.633 de 16 de 

outubro de 2008 passa a vigorar 

com a seguinte redação:

...

“ Art. 1º - Fica denominada RUA 

IVAN DE SOUZA, medindo 160 

metros de comprimento por 4,60 

metros de largura, iniciando-se na 

Avenida Pedro Paulo de Lacerda à 

altura do n° 680, no bairro 

Liberdade, 1º distrito deste 

município, conforme planta em 

anexo”

Art. 2º - Fica suprimido o artigo 2º da 

Lei municipal de n° 2.633 de 16 de 

outubro de 2008.

Art. 3º - A municipalidade se 

encarregará da confecção da placa 

denominativa.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.     

Paraíba do Sul, em 16 de setembro 

de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 

que fará realizar Licitação na 

Modalidade Pregão Presencial nº 

058/2019 – Processo Licitatório nº 

064/2019, cujo objetivo é a 

prestação de serviço técnico e 

continuo, de tecnologia da 

informação, para modernização 

completa em gestão pública 

municipal, com implantação, 

migração de dados, treinamento, 

cursos, visitas técnicas 

especializadas “in loco”, bem como 

“cessão de direito de uso de 

software ” ( sistemas ) por tempo 

determinado. O Credenciamento e 

recebimento dos Envelopes 

“Proposta” e “Habilitação”, 

dar-se-ão no dia 22/11/2019 às 15:00 

horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 

Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 

Edital encontra-se disponível, 

gratuitamente, na Sede da Prefeitura 

Municipal, de segunda a sexta-feira, 

no horário de 08:30 às 18:00 horas e 

no sítio: w w w . p a r a i b a d o s u l . r j .

g o v . b r / p u b l i c a c o e s / e d i t a i s . 

Informações poderão ser prestadas 

através do telefone: (24)2263-4469. 

Paraíba do Sul, 06 de novembro de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – 

Prefeito Municipal.
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