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ensino fundamental II.
 De acordo com as diretoras 
Jane Neiva, da E.M. Sarah Faria Braz, e 
Eunice da Conceição, do CIEP, a boa 
avaliação no IDEB é resultado de diversos 
fatores e todos são essenciais para a 
qualidade do ensino destas escolas.
 Um destes fatores é a constante 
capacitação dos professores, 
principalmente através dos programas 
de formação continuada desenvolvidos 
pela Secretaria de Educação e 
implementados pelo Ministério da 
Educação como PNAIC (Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa) e o 
Mais Alfabetização.
 Outro diferencial apontado é o 
acompanhamento integral das diretoras 
nas atividades pedagógicas. Este simples 
fato, segundo Jane e Eunice, permite ao 
gestor apoiar todo o trabalho realizado 
pelos professores, o que é muito 

importante para o desenvolvimento dos 
alunos.
 Para a diretora Jane, que há 17 
anos está à frente da Escola Sarah Faria 
Braz, a relação de confiança e diálogo 
com os pais também é fundamental para 
que os alunos se desenvolvam, e os 
problemas de aprendizagem possam ser 
corrigidos adequadamente.
 “Pelo tempo que estou aqui 
nessa escola, conheço a história de cada 
familiar dos meus alunos e sei as 
necessidades e deficiências que 
possuem. Portanto, quando converso 
com um pai ou uma mãe, eles confiam 
em mim e no trabalho da escola, e isto é 
muito importante para o aprendizado. O 
nosso maior objetivo é o jovem e a 
criança. Nunca trabalhamos pensando no 
IDEB, sempre pensamos na qualidade da 
educação” – afirmou Jane.
 Segundo Eunice da Conceição, 

diretora do CIEP há mais de 18 anos, a 
unidade desenvolve o projeto “Leitura e 
Escrita”, que incentiva e dá liberdade aos 
professores de todos os anos escolares 
para realizar projetos e trabalhos de sala 
de aula que busquem desenvolver nos 
alunos o gosto pela leitura e a 
capacidade de escrever melhor. Para 
Eunice, projetos como este são 
fundamentais para a qualidade do ensino 
e devem ser incentivados em outras 
escolas.
 Outras escolas do ensino 
fundamental da rede municipal também 
tiveram boas notas e atingiram ou 
ultrapassaram a meta do IDEB. A Escola 
Municipal Albino Antônio de Barros 
ultrapassou a meta para o ano de 2021, e 
atingiram a meta de 2017 as Escolas 
Municipais Irmã Montedônio, Jornalista 
Sérgio Cabral, Vereador Ademir José da 
Silva e Melchor Del Blanco Miguel.

Escolas de Paraíba do Sul estão 
entre as 20 melhores notas do 
Estado do Rio
 A qualidade do ensino das 
escolas municipais de Paraíba do Sul 
ganhou ainda mais destaque no final do 
mês de setembro. É que as Escolas 
Municipais Prof.ª Sarah Faria Braz e o 
CIEP Municipalizado Haroldo Machado 
de Barros estão entre as 20  melhores 
notas do Estado do Rio de Janeiro na 
pontuação da prova do IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica) 
realizada pelo Ministério da Educação 
em 2017. Com os bons resultados, a 
Escola Sarah Faria Braz já ultrapassou a 
meta do IDEB para o ano de 2021 e o 
CIEP atingiu a meta para 2019.
 O IDEB é medido através de 
uma prova de português e matemática, 
aplicada aos alunos do último ano de 
cada período escolar em todos os 
municípios a cada dois anos, com o 
objetivo de avaliar a qualidade da 
educação municipal e das unidades 
escolares.
 A Escola Sarah Faria Braz, 
localizada no bairro Barão de Angra, teve 
a melhor nota de Paraíba do Sul na 
avaliação do ensino fundamental I (1º ao 
5º ano), ficando com a 11ª melhor nota do 
Estado do Rio. A escola conta hoje com 
160 alunos, sendo 70 do ensino 
fundamental I.
 O CIEP foi a melhor nota do 
município na avaliação do ensino 
fundamental II (6º ao 9º ano), com a 14ª 
melhor nota do Estado. A unidade 
escolar é a maior do município e possui 
atualmente 940 alunos da creche ao 
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que façam apologia ou que, de 

qualquer modo, dê destaque 

valorativo à pedofilia, zoofilia, 

erotização infantil, ao uso de drogas e 

ao vilipêndio de símbolos e crenças 

religiosas.

Artigo. 3º - A violação dos preceitos 

desta Lei sujeitará os organizadores, 

promoventes, responsáveis e os que 

de qualquer forma contribua para a 

exposição, o espetáculo, a 

performance, a encenação artística, a 

peça teatral ou o evento, à multa de 

500 (quinhentos) UFM, duplicada nos 

casos de reincidência.

Parágrafo único.  Na mesma 

penalidade descrita no caput incorrerá 

o agente público que deixou no 

sentido de evitar que as ações em 

inobservância desta Lei.

Artigo 4º - Revogadas as disposições 

em contrárias, esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 13 DE AGOSTO DE 

2018.

LEI N° 3.484, DE 30 DE AGOSTO DE 

2018

EMENTA: LEI QUE DETERMINA QUE 

PESSOAS  PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA MOTORA 

INCAPACITANTE RECEBAM 

VACINAÇÃO DOMICILIAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica assegurado às pessoas 

com deficiência motora 

incapacitante a receberem em suas 

residências a aplicação das seguintes 

vacinas: vacina influenza, tríplice 

viral, tetraviral, pneumocócica 

23-valente, difteria, tétano, hepatite 

A, B ou A+B e febre amarela.

Art.2º. Setor na obrigatória a 

vacinação de idosos em 

asilos,fundações,casas de repouso ou 

outras entidades que possam, de 

forma adequada, agrupá-los para o 

recebimento da vacina.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Paraíba do Sul fica 

obrigada a proceder à vacinação do 

que trata o Art. 1º desta lei, desde 

que, comprovadamente, os 

beneficiados não possam se deslocar 

aos locais de vacinação.

§1º. A solicitação poderá ser feita 

pela própria pessoa ou seu 

representante legal.

§2º. Agentes Comunitários de Saúde 

ficarão encarregados de listar os 

cidadãos que estão impossibilitados 

de se locomover e farão solicitação 

para mobilizar enfermeiros para 

aplicar as vacinas.

§3º. A Secretaria de Saúde, 

recebendo as solicitações, fará uma 

escala de planejamento para o 

atendimento.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 30 DE AGOSTO 

DE 2018.

LEI N° 3.485, DE 30 DE AGOSTO DE 

2018

EMENTA: DISPÕE DA 

DENOMINAÇÃO DE UBS SITUADA À 

VILA SALUTARIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Esta lei indica ao Governo 

Municipal a denominar a UBS, situada 

à Estrada Quirino Francisco Pinheiro 

– 2° Distrito (Vila Salutaris) com 

seguinte nome: DR ANCELMO 

AMARAL DOS SANTOS.

Art.2°. Caberá ao Governo Municipal 

à confecção e instalação de uma 

placa de identificação contendo o 

referido nome “Dr. Ancelmo Amaral 

dos Santos.”

Art.3°. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 30 DE AGOSTO 

DE 2018.

 

EMENTA: DECLARA HÓSPEDE 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIBA 

DO SUL/RJ, O ILUSTRISSIMO 

SENHOR GOVERNADOR DO ROTARY 

INTERNACIONAL, DISTRITO 4.600.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Estado do Rio de Janeiro, usando 

as suas atribuições, Legais, 

especificamente da Lei  Orgânica do 

Município e, atendendo Ofício do 

Rotary Clube Paraíba do Sul/RJ, 

protocolado sob nº 2018/10/8858, 

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba do 

Sul/RJ, o Ilustríssimo Senhor LUIZ 

ROBERTO RUBIN, Governador 

Distrital do Rotary - Distrito 4.600, em 

visita oficial neste Município, no dia 10 

de outubro de 2018.

Art. 2º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba do 

Sul/RJ, Ilustríssima Senhora 

ELISABETH OLIVEIRA RUBIN, 

Coordenadora das Associações de 

Senhoras de Rotarianos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor 

na data da sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições 

em contrário. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE

PARAÍBA DO SUL, EM 08 DE 

OUTUBRO DE 2018.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 3.470 

DE 12 DE JULHO DE 2018, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com base nos 

artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 

244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 4º; e 653, 

da lei 2.182, de 20 de dezembro de 

2000 – Código Tributário Municipal, 

DROGAS E AO VILIPÊNDIO DE 

SÍMBOLOS E CRENÇAS RELIGIOSAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º  Fica proibido, no Município 

de Paraíba do Sul, a realização de 

exposições, espetáculos, 

performances, encenações artísticas, 

peças teatrais e eventos que façam 

apologia ou que, de qualquer modo, 

dê destaque valorativo à pedofilia, 

zoofilia, erotização infantil, ao uso de 

drogas e ao vilipêndio de símbolos e 

crenças religiosas.

Artigo 2º - Fica vedada a utilização do 

incentivo fiscal em eventos e projetos 

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE EVENTOS ATENTATÓRIOS E QUE 

INCENTIVEM A PEDOFILIA, ZOOFILIA, EROTIZAÇÃO INFANTIL, O USO DE 

LEI N° 3.486, DE 03 DE SETEMBRO 

DE 2018

EMENTA: LEI QUE DETERMINA A 

DISPONIBILIZAÇÃO E CURSOS 

PRÁTICOS E/OU TEÓRICOS 

ACERCA DA MATERNIDADE PARA 

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica assegurado às pessoas em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, que sejam 

beneficiários de algum programa 

social do Governo Federal, a oferta 

de cursos práticos e/ou teóricos 

gratuitos sobre maternidade.

Art. 2º. O público alvo do curso é 

destinado primordialmente a 

mulheres grávidas e puérperas (com 

crianças de até dois anos de vida) a 

partir dos dezesseis anos, mas 

também pode envolver seus 

familiares (pais,mães,avós,tias e 

irmãos maiores de dezesseis anos).

Art. 3º. O cadastro deverá ser 

realizado nos estabelecimentos 

municipais de saúde mais próximos 

de suas residências, de preferência 

nas unidades de Saúde da Família, 

onde as condições socioeconômicas 

das famílias cadastradas serão 

verificadas.

§1º. A solicitação poderá ser feita 

pela própria pessoa ou seu 

representante legal.

§2º. Agentes Comunitários de Saúde 

ficarão encarregados de listar os 

cidadãos, solicitar o cadastro e 

alertar para as datas em que o curso 

será realizado.

Art.4º. A responsabilidade da 

realização do curso será da 

Secretaria Municipal de Saúde, 

juntamente com a Secretaria de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos e em parceria com agentes 

comunitários de saúde e as 

atividades deverão ser realizadas nas 

Unidades Básicas de Saúde e, 

preferencialmente, nas unidades que 

contam com a Estratégia de Saúde 

da Família. 

§1º. O curso tem o objetivo de 

informar sobre cuidados com a saúde 

durante a gravidez, com 

recém-nascidos e puérperas, 

amamentação, primeiros socorros, 

educação, asseio e auxílio 

psicológico.

§2º. O atendimento poderá ser feito 

em grupo ou individualmente de 

acordo com a necessidade da criança 

ou da família.

Art. 5º. As despesas decorrentes 

desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias.

Art.6º. A presente Lei será 

regulamentada pelo Executivo no 

prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 03 DE SETEMBRO 

DE 2018.

LEI N° 3.487, DE 03 DE SETEMBRO 

DE 2018

EMENTA: INSTITUI A CAMPANHA 

“CORAÇÃO DE MULHER” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art.1°. Fica instituída em Paraíba do 

Sul a Campanha “Coração de Mulher”, 

de alerta e orientação às mulheres 

sobre o diagnóstico precoce e 

prevenção de doenças 

cardiovasculares

Parágrafo Único. A campanha que 

alude o caput será realizada 

anualmente na ultima semana de 

setembro, coincidindo com o Dia 

Mundial do Coração, celebrado em 29 

de setembro, passando a integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do 

Município.

Art.2°. A Campanha “Coração de 

Mulher”, tem por objetivo reunir 

entidades que envolvem as mulheres, 

grupos médicos e representantes da 

sociedade civil, a fim de promover as 

seguintes ações para prevenir e/ou 

que permitam diagnosticar doenças 

cardiovasculares:

I- Palestras;

II- Orientações;

III- Nutrição;

IV- Exames preventivos;

V- Verificação de pressão 

arterial. 

Art.3°. Essa Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 03 DE SETEMBRO 

DE 2018.

EMENTA: LEI QUE DETERMINA 

OBRIGATORIEDADE DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO (OXIMETRIA DE 

PULSO) EM RECÉM NASCIDOS 

IMEDIATAMENTE APÓS O 

NASCIMENTO NAS REDES DE SAÚDE 

PÚBLICAS OU PRIVADAS 

(MATERNIDADES E HOSPITAIS) E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Torna obrigatória a realização 

do Teste do Coraçãozinho em crianças 

recém nascidas, entre 24 e 48 horas 

de vida, nas maternidades e hospitais 

da rede de saúde pública e privada no 

Município de Paraíba do Sul.

Art.2º.  O exame deverá ser realizado 

por profissional especializado, médico 

pediatra ou enfermeira devidamente 

habilitada e treinada.

Art.3º.  O resultado do exame 

(oximetria de pulso), realizado através 

de um sensor (como uma pulseira) 

que é colocado na mão e pé direito do 

bebê, consiste em aferir a saturação 

de oxigênio nestes locais e, caso não 

se apresente dentro dos parâmetros 

previamente estabelecidos pelos 

protocolos médicos, a criança não 

receberá alta e será encaminhada para 

avaliações médicas mais detalhadas.

Art. 4º.  O teste mencionado não trará 

nenhum ônus para os pais ou 

responsáveis pela criança, uma vez 

que esse procedimento já possui 

cobertura estabelecida dentro do 

programa de assistência neonatal do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Art.5º.  O poder Executivo, através de 

órgão competente, regulamentará 

esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias à contar de sua publicação.

Art. 6º.  Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 10 DE SETEMBRO 

DE 2018.

NOMEIA SERVIDORA PARA COMPOR 

O CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o ofício n°140/2018 

do Instituto de Previdência de Paraíba 

do Sul;e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 

9°, § 1°, inciso III da Lei n° 3.228/2015.

R e s o l v e:

Art. 1 º Nomear a servidora 

aposentada, Rita de Cássia 

Nascimento dos Santos, para 

preenchimento da vaga de 

representante dos segurados inativos 

do regime de previdência, no Conselho 

Municipal de Previdência no Município 

de Paraíba do Sul.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03 DE OUTUBRO 

DE 2018
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que façam apologia ou que, de 

qualquer modo, dê destaque 

valorativo à pedofilia, zoofilia, 

erotização infantil, ao uso de drogas e 

ao vilipêndio de símbolos e crenças 

religiosas.

Artigo. 3º - A violação dos preceitos 

desta Lei sujeitará os organizadores, 

promoventes, responsáveis e os que 

de qualquer forma contribua para a 

exposição, o espetáculo, a 

performance, a encenação artística, a 

peça teatral ou o evento, à multa de 

500 (quinhentos) UFM, duplicada nos 

casos de reincidência.

Parágrafo único.  Na mesma 

penalidade descrita no caput incorrerá 

o agente público que deixou no 

sentido de evitar que as ações em 

inobservância desta Lei.

Artigo 4º - Revogadas as disposições 

em contrárias, esta Lei entra em vigor 

na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 13 DE AGOSTO DE 

2018.

EMENTA: LEI QUE DETERMINA QUE 

PESSOAS  PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA MOTORA 

INCAPACITANTE RECEBAM 

VACINAÇÃO DOMICILIAR E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica assegurado às pessoas 

com deficiência motora 

incapacitante a receberem em suas 

residências a aplicação das seguintes 

vacinas: vacina influenza, tríplice 

viral, tetraviral, pneumocócica 

23-valente, difteria, tétano, hepatite 

A, B ou A+B e febre amarela.

Art.2º. Setor na obrigatória a 

vacinação de idosos em 

asilos,fundações,casas de repouso ou 

outras entidades que possam, de 

forma adequada, agrupá-los para o 

recebimento da vacina.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Paraíba do Sul fica 

obrigada a proceder à vacinação do 

que trata o Art. 1º desta lei, desde 

que, comprovadamente, os 

beneficiados não possam se deslocar 

aos locais de vacinação.

§1º. A solicitação poderá ser feita 

pela própria pessoa ou seu 

representante legal.

§2º. Agentes Comunitários de Saúde 

ficarão encarregados de listar os 

cidadãos que estão impossibilitados 

de se locomover e farão solicitação 

para mobilizar enfermeiros para 

aplicar as vacinas.

§3º. A Secretaria de Saúde, 

recebendo as solicitações, fará uma 

escala de planejamento para o 

atendimento.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 30 DE AGOSTO 

DE 2018.

EMENTA: DISPÕE DA 

DENOMINAÇÃO DE UBS SITUADA À 

VILA SALUTARIS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°.  Esta lei indica ao Governo 

Municipal a denominar a UBS, situada 

à Estrada Quirino Francisco Pinheiro 

– 2° Distrito (Vila Salutaris) com 

seguinte nome: DR ANCELMO 

AMARAL DOS SANTOS.

Art.2°. Caberá ao Governo Municipal 

à confecção e instalação de uma 

placa de identificação contendo o 

referido nome “Dr. Ancelmo Amaral 

dos Santos.”

Art.3°. Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 30 DE AGOSTO 

DE 2018.

EMENTA: DECLARA HÓSPEDE 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PARAIBA 

DO SUL/RJ, O ILUSTRISSIMO 

SENHOR GOVERNADOR DO ROTARY 

INTERNACIONAL, DISTRITO 4.600.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Estado do Rio de Janeiro, usando 

as suas atribuições, Legais, 

especificamente da Lei  Orgânica do 

Município e, atendendo Ofício do 

Rotary Clube Paraíba do Sul/RJ, 

protocolado sob nº 2018/10/8858, 

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba do 

Sul/RJ, o Ilustríssimo Senhor LUIZ 

ROBERTO RUBIN, Governador 

Distrital do Rotary - Distrito 4.600, em 

visita oficial neste Município, no dia 10 

de outubro de 2018.

Art. 2º - Fica declarado Hóspede 

Oficial do Município de Paraíba do 

Sul/RJ, Ilustríssima Senhora 

ELISABETH OLIVEIRA RUBIN, 

Coordenadora das Associações de 

Senhoras de Rotarianos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor 

na data da sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições 

em contrário. 

REGISTRE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE

PARAÍBA DO SUL, EM 08 DE 

OUTUBRO DE 2018.

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 3.470 

DE 12 DE JULHO DE 2018, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, no uso de suas 

atribuições legais e com base nos 

artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 

244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 4º; e 653, 

da lei 2.182, de 20 de dezembro de 

2000 – Código Tributário Municipal, 

DROGAS E AO VILIPÊNDIO DE 

SÍMBOLOS E CRENÇAS RELIGIOSAS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º  Fica proibido, no Município 

de Paraíba do Sul, a realização de 

exposições, espetáculos, 

performances, encenações artísticas, 

peças teatrais e eventos que façam 

apologia ou que, de qualquer modo, 

dê destaque valorativo à pedofilia, 

zoofilia, erotização infantil, ao uso de 

drogas e ao vilipêndio de símbolos e 

crenças religiosas.

Artigo 2º - Fica vedada a utilização do 

incentivo fiscal em eventos e projetos 

Artigo 1º . Fica denominada a Rua Hailton Espíndola de Aguiar, a Rua Projetada, 

Bairro Barão de Angra, nesta cidade.

Artigo 2º . Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a 

placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Artigo 3º . Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 16 DE AGOSTO DE 2018.

EMENTA: DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE EVENTOS ATENTATÓRIOS E QUE 

INCENTIVEM A PEDOFILIA, ZOOFILIA, EROTIZAÇÃO INFANTIL, O USO DE 

 O prefeito, Doutor Alessandro, 
se reuniu com os moradores do bairro 
Liberdade na noite da última terça-feira, 
dia 02 de outubro em mais uma edição 
do programa “Prefeitura no seu Bairro”. 
Também participaram do encontro os 

secretários de governo e os vereadores 
Claudão do Povo e Edilson Gomide, 
representando a Câmara Municipal.
 Doutor Alessandro promoveu 
um diálogo aberto com a população, 
respondendo as dúvidas dos moradores, 

identificando prioridades e apresentando 
o que já foi realizado pela prefeitura para 
o bairro Liberdade e os projetos para 
novas melhorias.
 Esta foi a 3ª edição do 
“Prefeitura no seu Bairro”, que em 

setembro esteve nos bairros Barão de 
Angra e Amapá. As reuniões nos bairros 
ocorrem sempre com a presença do 
prefeito a cada 15 dias. A previsão é que 
todos os bairros de Paraíba do Sul 
participem do programa.

Programa “Prefeitura no seu 
Bairro” visita o bairro Liberdade

EMENTA: LEI QUE DETERMINA A 

DISPONIBILIZAÇÃO E CURSOS 

PRÁTICOS E/OU TEÓRICOS 

ACERCA DA MATERNIDADE PARA 

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO  MUNICIPAL  DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Fica assegurado às pessoas em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, que sejam 

beneficiários de algum programa 

social do Governo Federal, a oferta 

de cursos práticos e/ou teóricos 

gratuitos sobre maternidade.

Art. 2º. O público alvo do curso é 

destinado primordialmente a 

mulheres grávidas e puérperas (com 

crianças de até dois anos de vida) a 

partir dos dezesseis anos, mas 

também pode envolver seus 

familiares (pais,mães,avós,tias e 

irmãos maiores de dezesseis anos).

Art. 3º. O cadastro deverá ser 

realizado nos estabelecimentos 

municipais de saúde mais próximos 

de suas residências, de preferência 

nas unidades de Saúde da Família, 

onde as condições socioeconômicas 

das famílias cadastradas serão 

verificadas.

§1º. A solicitação poderá ser feita 

pela própria pessoa ou seu 

representante legal.

§2º. Agentes Comunitários de Saúde 

ficarão encarregados de listar os 

cidadãos, solicitar o cadastro e 

alertar para as datas em que o curso 

será realizado.

Art.4º. A responsabilidade da 

realização do curso será da 

Secretaria Municipal de Saúde, 

juntamente com a Secretaria de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos e em parceria com agentes 

comunitários de saúde e as 

atividades deverão ser realizadas nas 

Unidades Básicas de Saúde e, 

preferencialmente, nas unidades que 

contam com a Estratégia de Saúde 

da Família. 

§1º. O curso tem o objetivo de 

informar sobre cuidados com a saúde 

durante a gravidez, com 

recém-nascidos e puérperas, 

amamentação, primeiros socorros, 

educação, asseio e auxílio 

psicológico.

§2º. O atendimento poderá ser feito 

em grupo ou individualmente de 

acordo com a necessidade da criança 

ou da família.

Art. 5º. As despesas decorrentes 

desta lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias.

Art.6º. A presente Lei será 

regulamentada pelo Executivo no 

prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 03 DE SETEMBRO 

DE 2018.

EMENTA: INSTITUI A CAMPANHA 

“CORAÇÃO DE MULHER” E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciona a seguinte lei:

Art.1°. Fica instituída em Paraíba do 

Sul a Campanha “Coração de Mulher”, 

de alerta e orientação às mulheres 

sobre o diagnóstico precoce e 

prevenção de doenças 

cardiovasculares

Parágrafo Único. A campanha que 

alude o caput será realizada 

anualmente na ultima semana de 

setembro, coincidindo com o Dia 

Mundial do Coração, celebrado em 29 

de setembro, passando a integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do 

Município.

Art.2°. A Campanha “Coração de 

Mulher”, tem por objetivo reunir 

entidades que envolvem as mulheres, 

grupos médicos e representantes da 

sociedade civil, a fim de promover as 

seguintes ações para prevenir e/ou 

que permitam diagnosticar doenças 

cardiovasculares:

I- Palestras;

II- Orientações;

III- Nutrição;

IV- Exames preventivos;

V- Verificação de pressão 

arterial. 

Art.3°. Essa Lei entra em vigor na 

data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 03 DE SETEMBRO 

DE 2018.

LEI N° 3.488, DE 10 DE SETEMBRO DE 

2018

EMENTA: LEI QUE DETERMINA 

OBRIGATORIEDADE DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO (OXIMETRIA DE 

PULSO) EM RECÉM NASCIDOS 

IMEDIATAMENTE APÓS O 

NASCIMENTO NAS REDES DE SAÚDE 

PÚBLICAS OU PRIVADAS 

(MATERNIDADES E HOSPITAIS) E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE  

PARAÍBA  DO  SUL, Faço saber que a 

Câmara Municipal de Paraíba do Sul 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. Torna obrigatória a realização 

do Teste do Coraçãozinho em crianças 

recém nascidas, entre 24 e 48 horas 

de vida, nas maternidades e hospitais 

da rede de saúde pública e privada no 

Município de Paraíba do Sul.

Art.2º.  O exame deverá ser realizado 

por profissional especializado, médico 

pediatra ou enfermeira devidamente 

habilitada e treinada.

Art.3º.  O resultado do exame 

(oximetria de pulso), realizado através 

de um sensor (como uma pulseira) 

que é colocado na mão e pé direito do 

bebê, consiste em aferir a saturação 

de oxigênio nestes locais e, caso não 

se apresente dentro dos parâmetros 

previamente estabelecidos pelos 

protocolos médicos, a criança não 

receberá alta e será encaminhada para 

avaliações médicas mais detalhadas.

Art. 4º.  O teste mencionado não trará 

nenhum ônus para os pais ou 

responsáveis pela criança, uma vez 

que esse procedimento já possui 

cobertura estabelecida dentro do 

programa de assistência neonatal do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Art.5º.  O poder Executivo, através de 

órgão competente, regulamentará 

esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias à contar de sua publicação.

Art. 6º.  Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DE SUL, 10 DE SETEMBRO 

DE 2018.

PORTARIA

PORTARIA Nº 0155/2018

NOMEIA SERVIDORA PARA COMPOR 

O CONSELHO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA.

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, ALESSANDRO CRONGE 

BOUZADA, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o ofício n°140/2018 

do Instituto de Previdência de Paraíba 

do Sul;e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 

9°, § 1°, inciso III da Lei n° 3.228/2015.

R e s o l v e:

Art. 1 º Nomear a servidora 

aposentada, Rita de Cássia 

Nascimento dos Santos, para 

preenchimento da vaga de 

representante dos segurados inativos 

do regime de previdência, no Conselho 

Municipal de Previdência no Município 

de Paraíba do Sul.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor 

na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 03 DE OUTUBRO 

DE 2018
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