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 A Prefeitura Municipal de 

Paraíba do Sul divulgou nesta 

quarta-feira, dia 14 de novembro, os 

editais do Concurso Público do 

município no site oficial da 

prefeitura. Os editais estão 

disponíveis no endereço eletrônico 

http://paraibadosul.rj.gov.br/publica

coes/concurso-publico, e as provas 

objetivas para todos os cargos serão 

aplicadas no dia 13 de janeiro de 

2019. 

 As inscrições serão 

realizadas exclusivamente via 

internet pelo site 

http://www.promunicipio.com, entre 

os dias dia 29 de novembro e 13 de 

dezembro de 2018, e a data final 

para o pagamento do boleto de 

inscrição é o dia 14 de dezembro, 

conforme especificado no edital. 

Quem não efetuar o pagamento até 

a data limite, não poderá realizar a 

prova.

 Foram divulgados três 

editais: o Edital 001 é específico 

para os cargos de profissionais da 

educação; o Edital 002 corresponde 

aos cargos administrativos e 

profissionais de diferentes áreas; e o 

Edital 005 é exclusivo para os 

agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias.

 Os editais foram divulgados 

com 15 dias de antecedência para o 

início das inscrições para que 

fossem de amplo conhecimento 

público, oferecendo tempo hábil de 

preparação para os candidatos até a 

Prefeitura divulga edital do Concurso 
Público
Processo Seletivo acontece no dia 13 de janeiro de 2019

data de aplicação da prova. O 

último concurso público realizado 

pela prefeitura aconteceu em 2012.

 A prefeitura informou que, 

durante o período de inscrição, a 

Biblioteca Municipal, localizada na 

Câmara Municipal de Vereadores, 

funcionará como um local de apoio 

à população para as inscrições no 

concurso. Assim, todas as pessoas 

que não possuem acesso à internet 

ou computador em casa podem 

comparecer a Biblioteca Municipal 

para efetuar a inscrição. 

 O Prefeito Doutor 

Alessandro comemorou a realização 

do concurso público, que será 

realizado sete anos após o último 

processo seletivo no município. “O 

concurso estava sendo aguardado 

pela população há muito tempo e a 

sua realização representa uma 

grande vitória desta gestão. O 

concurso fazia parte do meu plano 

de governo e é mais uma etapa 

importante que estamos 

cumprindo, gerando oportunidade, 

emprego e renda para o município” 

– disse Doutor Alessandro. 

 A Secretaria de 

Planejamento e Administração, o 

setor de Gestão Pública e a 

Comissão se Concurso Público 

estão à disposição da população no 

prédio da prefeitura para sanar 

qualquer tipo de dúvida sobre as 

etapas, as obrigações e questões do 

edital do processo seletivo.
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de Oliveira

lll - 1 representante do SEPE- Paraiba 

do Sul

Titular: Natália Alves Oliveira

Suplente: Leslei de Cássia Andrade 

Rezende Barbosa

lV - 1 representante do CME - Paraíba 

do Sul

Titular: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino

Suplente:Djenaine Sibyl Tomaz 

Otiveira

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER 12 (DOZE) meses de 

Licença Prêmio, a Rosangela Maria de 

Oliveira Freitas, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8269.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE Outubro DE 

2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER progressão funcional, 

pedagoga abaixo relacionada, de 

acordo com a Lei 2278/2002, A 29, a 

partir de 01/10/2018:

Nome: Marlene Mendes de Castro 

Santos

Padrão Salarial: H

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR:

Pierre de Faria Felippe portador do 

CPF 036.233.757.80, do cargo 

comissionado de Assessor I, da 

Secretaria Municipal de Controle 

Interno, com efeitos retroativos a 01 de 

Outubro de 2018;

Teresa Cristina Jordão da Costa, 

portadora do CPF 104.985.567.19, do 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde, com efeitos 

retroativos a 03 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

ATOS DO GOVERNO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Lucio Xisto
Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

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

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

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br

www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

DECRETO

DECRETO N.º 1.640/2018

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS NOS DIAS 16 E 19 DE 

NOVEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 

da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o feriado do dia 

15/11/2018, bem como o feriado de 

20/112018,

CONSIDERANDO a necessidade de 

reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias 

Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto 

facultativo nas repartições públicas 

municipais, nos dias em 16 e 19 de 

novembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições 

cujas atividades não possam ser 

suspensas, em virtude de exigências 

técnicas ou por motivo de interesse 

público, o expediente será definido 

pelos respectivos responsáveis das 

unidades.

Parágrafo Segundo: As unidades 

escolares, em virtude dos dias letivos, 

seguirão a orientação enviada pela 

Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 14  DE NOVEMBRO 

DE 2018.

EXTRATOS

EXTRATO DE1º TERMO DE 

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 

052/2018

Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato de Prestação de Serviços nº 

052/2018 referente à correção do 

número do NPJ da Contratada, 

firmado com a empresa firmado com a 

THYSSEMRUPP ELEVADORES S/A, 

em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93. Onde se lê: “CNPJ nº 

29.138.380/0001-30”, leia-se: “CNPJ nº 

29.138.385/0001-30”. Ficam 

ratificadas as demais Cláusulas e 

condições estabelecidas no 

instrumento de contrato original e 

seus Aditivos, que não colidirem com 

as constantes no presente 

Apostilamento. Paraíba do sul, 13 de 

novembro de 2018.

MENSAGEM

GABINETE DO PREFEITO

Paraíba do Sul, 07 de Novembro de 

2018.

Oficio N° 0284/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.501/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

MENSAGEM nº 042, de 07 de 

Novembro de 2018

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.501/2018, que trata 

da redução da carga horária 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Organizadora Municipal para consulta 

pública de Diretores e Vice-diretores

Art. 2º A Comissão Organizadora 

Municipal para consulta pública de 

Diretores e Vice-diretores deverá ser

composta pelos seguintes membros:

| - 2 representantes da Secretaria 

Municipal de Educaçáo

Titular: Ana Ferreira Rodrigues

Suplente: Djanira Mendonça Ferreira 

de Oliveira

Titular: Rosangela Aparecida de 

Oliveira Lima Fonseca

Suplente:Alessand ra Govêa Satiro

ll - 1 representante dos Servidores da 

carreira do magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Titular: Hilda Ribeiro da Silva

Suplente:Ana Maria Nascimento Santos 

Ao analisarmos a matéria em foco, a 

Secretaria Municipal de Saúde 

salientou que a referida redução de 

carga horária importaria na 

necessidade de contratação de novos 

profissionais para cumprir a jornada de 

trabalho desempenhada por tais 

servidores, aumentando com isso a 

despesa Municipal.

A Secretaria Municipal de Governo e 

Gestão, juntamente com a Procuradoria 

geral do Município, sinalizaram para a 

inconstitucionalidade do referido 

Projeto de Lei, por se tratar de matéria 

privativa do Chefe do Poder executivo, 

à medida que versa sobre a estrutura e 

funcionamento da Administração. Não 

obstante, tal projeto seria um 

acréscimo salarial aos profissionais da 

área, e demandaria a contratação de 

novos servidores para cobrir a 

redução, importando em aumento da 

folha sem haver qualquer estimativa de 

impacto financeiro e avaliação dos 

limites da Lei de responsabilidade 

Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde já, 

à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

PORTARIAS

PORTARIA Nº 6/2018 SME

PARAIBA DO SUL-RJ, 9 de Novembro 

de 2018.

Destinatário(s): SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Assunto: PORTARTA DE NOMEAÇÃO

Secretária de Educação do município 

de ParaÍba do Sul, no uso de suas 

atribuiçÕes legais e, considerando a

necessidade de ter uma demanda 

oficial de cadastro de primeira 

matrícula, em conformidade com o que

estabelece a meta 1 da Lei Federal 

13.005/2015 (Plano Nacional de 

educaçáo) e o Plano Municipal de

educação (Lei 3.380/201 7).

Resolve:

Art. 1º lnstituir a Comissão 
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de Oliveira

lll - 1 representante do SEPE- Paraiba 

do Sul

Titular: Natália Alves Oliveira

Suplente: Leslei de Cássia Andrade 

Rezende Barbosa

lV - 1 representante do CME - Paraíba 

do Sul

Titular: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino

Suplente:Djenaine Sibyl Tomaz 

Otiveira

PORTARIA Nº 0157/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER 12 (DOZE) meses de 

Licença Prêmio, a Rosangela Maria de 

Oliveira Freitas, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8269.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE Outubro DE 

2018

PORTARIA Nº 0137/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER progressão funcional, 

pedagoga abaixo relacionada, de 

acordo com a Lei 2278/2002, A 29, a 

partir de 01/10/2018:

Nome: Marlene Mendes de Castro 

Santos

Padrão Salarial: H

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

PORTARIA Nº 0137/2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR:

Pierre de Faria Felippe portador do 

CPF 036.233.757.80, do cargo 

comissionado de Assessor I, da 

Secretaria Municipal de Controle 

Interno, com efeitos retroativos a 01 de 

Outubro de 2018;

Teresa Cristina Jordão da Costa, 

portadora do CPF 104.985.567.19, do 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde, com efeitos 

retroativos a 03 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS NOS DIAS 16 E 19 DE 

NOVEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 

da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o feriado do dia 

15/11/2018, bem como o feriado de 

20/112018,

CONSIDERANDO a necessidade de 

reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias 

Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto 

facultativo nas repartições públicas 

municipais, nos dias em 16 e 19 de 

novembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições 

cujas atividades não possam ser 

suspensas, em virtude de exigências 

técnicas ou por motivo de interesse 

público, o expediente será definido 

pelos respectivos responsáveis das 

unidades.

Parágrafo Segundo: As unidades 

escolares, em virtude dos dias letivos, 

seguirão a orientação enviada pela 

Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 14  DE NOVEMBRO 

DE 2018.

Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato de Prestação de Serviços nº 

052/2018 referente à correção do 

número do NPJ da Contratada, 

firmado com a empresa firmado com a 

THYSSEMRUPP ELEVADORES S/A, 

em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93. Onde se lê: “CNPJ nº 

29.138.380/0001-30”, leia-se: “CNPJ nº 

29.138.385/0001-30”. Ficam 

ratificadas as demais Cláusulas e 

condições estabelecidas no 

instrumento de contrato original e 

seus Aditivos, que não colidirem com 

as constantes no presente 

Apostilamento. Paraíba do sul, 13 de 

novembro de 2018.

Oficio N° 0284/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.501/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.501/2018, que trata 

da redução da carga horária 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Organizadora Municipal para consulta 

pública de Diretores e Vice-diretores

Art. 2º A Comissão Organizadora 

Municipal para consulta pública de 

Diretores e Vice-diretores deverá ser

composta pelos seguintes membros:

| - 2 representantes da Secretaria 

Municipal de Educaçáo

Titular: Ana Ferreira Rodrigues

Suplente: Djanira Mendonça Ferreira 

de Oliveira

Titular: Rosangela Aparecida de 

Oliveira Lima Fonseca

Suplente:Alessand ra Govêa Satiro

ll - 1 representante dos Servidores da 

carreira do magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Titular: Hilda Ribeiro da Silva

Suplente:Ana Maria Nascimento Santos 

Ao analisarmos a matéria em foco, a 

Secretaria Municipal de Saúde 

salientou que a referida redução de 

carga horária importaria na 

necessidade de contratação de novos 

profissionais para cumprir a jornada de 

trabalho desempenhada por tais 

servidores, aumentando com isso a 

despesa Municipal.

A Secretaria Municipal de Governo e 

Gestão, juntamente com a Procuradoria 

geral do Município, sinalizaram para a 

inconstitucionalidade do referido 

Projeto de Lei, por se tratar de matéria 

privativa do Chefe do Poder executivo, 

à medida que versa sobre a estrutura e 

funcionamento da Administração. Não 

obstante, tal projeto seria um 

acréscimo salarial aos profissionais da 

área, e demandaria a contratação de 

novos servidores para cobrir a 

redução, importando em aumento da 

folha sem haver qualquer estimativa de 

impacto financeiro e avaliação dos 

limites da Lei de responsabilidade 

Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde já, 

à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

PARAIBA DO SUL-RJ, 9 de Novembro 

de 2018.

Destinatário(s): SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Assunto: PORTARTA DE NOMEAÇÃO

Secretária de Educação do município 

de ParaÍba do Sul, no uso de suas 

atribuiçÕes legais e, considerando a

necessidade de ter uma demanda 

oficial de cadastro de primeira 

matrícula, em conformidade com o que

estabelece a meta 1 da Lei Federal 

13.005/2015 (Plano Nacional de 

educaçáo) e o Plano Municipal de

educação (Lei 3.380/201 7).

Resolve:

Art. 1º lnstituir a Comissão 

 Todo o município está 

convidado  para participar da palestra 

sobre câncer de próstata na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) do Centro no 

próximo dia 22 de novembro a partir 

das 14h.

 Será realizado também coleta 

de sangue (PSA), é necessário 

apresentação do cartão SUS, ter 45 

anos ou mais, abstinência sexual de 

72h e jejum de 3h.

 Novembro Azul é uma 

campanha de conscientização 

realizada por diversas entidades no 

mês de novembro dirigida à sociedade 

e, em especial, aos homens, para 

conscientização a respeito de doenças 

masculinas, com ênfase na prevenção 

e no diagnóstico precoce do câncer de 

próstata.

 Vale destacar que em outubro, 

todas as UBSs tiveram uma grande 

procura em preventivos e palestras. As 

mulheres fizeram sua parte e agora é a 

vez do homem se cuidar. Prevenção é 

o melhor caminho!

UBS Centro promove campanha 
Novembro Azul

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Página 4 Ano 02 • Edição 86 • 14 de novembro de 2018

de Oliveira

lll - 1 representante do SEPE- Paraiba 

do Sul

Titular: Natália Alves Oliveira

Suplente: Leslei de Cássia Andrade 

Rezende Barbosa

lV - 1 representante do CME - Paraíba 

do Sul

Titular: Sabrina de Carvalho Soares 

Albino

Suplente:Djenaine Sibyl Tomaz 

Otiveira

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER 12 (DOZE) meses de 

Licença Prêmio, a Rosangela Maria de 

Oliveira Freitas, Professor I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, no 

período de 01/02/2019 a 01/02/2020, 

de acordo com o processo 

2018/9/8269.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE Outubro DE 

2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER progressão funcional, 

pedagoga abaixo relacionada, de 

acordo com a Lei 2278/2002, A 29, a 

partir de 01/10/2018:

Nome: Marlene Mendes de Castro 

Santos

Padrão Salarial: H

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

O Prefeito do Município de Paraíba do 

Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no 

uso de suas atribuições legais e de 

acordo com a legislação em vigor,

R e s o l v e:

EXONERAR:

Pierre de Faria Felippe portador do 

CPF 036.233.757.80, do cargo 

comissionado de Assessor I, da 

Secretaria Municipal de Controle 

Interno, com efeitos retroativos a 01 de 

Outubro de 2018;

Teresa Cristina Jordão da Costa, 

portadora do CPF 104.985.567.19, do 

cargo comissionado de Oficial de 

Programas Municipais B, da Secretaria 

Municipal de Saúde, com efeitos 

retroativos a 03 de Outubro de 2018;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍBA DO SUL, 10 DE OUTUBRO 

DE 2018

DISPÕE SOBRE O EXPEDINETE NAS 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS 

MUNICIPAIS NOS DIAS 16 E 19 DE 

NOVEMBRO DE 2018, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 

DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, 

da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o feriado do dia 

15/11/2018, bem como o feriado de 

20/112018,

CONSIDERANDO a necessidade de 

reduzir os gastos Municipais, e

CONSIDERANDO que as Secretarias 

Municipais já se adequaram ao ponto 

facultativo, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica decretado ponto 

facultativo nas repartições públicas 

municipais, nos dias em 16 e 19 de 

novembro de 2018.

Parágrafo Primeiro: Nas repartições 

cujas atividades não possam ser 

suspensas, em virtude de exigências 

técnicas ou por motivo de interesse 

público, o expediente será definido 

pelos respectivos responsáveis das 

unidades.

Parágrafo Segundo: As unidades 

escolares, em virtude dos dias letivos, 

seguirão a orientação enviada pela 

Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DO SUL, 14  DE NOVEMBRO 

DE 2018.

Primeiro Termo de Apostilamento ao 

Contrato de Prestação de Serviços nº 

052/2018 referente à correção do 

número do NPJ da Contratada, 

firmado com a empresa firmado com a 

THYSSEMRUPP ELEVADORES S/A, 

em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93. Onde se lê: “CNPJ nº 

29.138.380/0001-30”, leia-se: “CNPJ nº 

29.138.385/0001-30”. Ficam 

ratificadas as demais Cláusulas e 

condições estabelecidas no 

instrumento de contrato original e 

seus Aditivos, que não colidirem com 

as constantes no presente 

Apostilamento. Paraíba do sul, 13 de 

novembro de 2018.

Oficio N° 0284/GAB/PMPS/2018

Assunto: Encaminha Mensagem ao 

Legislativo

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para 

encaminhar a V. Exª. a mensagem n° 

042/2018, que trata de veto ao Projeto 

de Lei n° 3.501/2018, submetido ao 

Chefe do Executivo Municipal para 

sanção ou veto.

Oportunamente renovando nossos 

protestos de estima e consideração. 

A t e n c i o s a m e n t e,

Excelentíssimo Senhor,

Senhor Presidente, da Câmara 

Municipal, Comunico a Vossa 

Excelência que, nos termos da seção 

IV, Art. 67, inciso VI, da Lei Orgânica 

Municipal, decidi Vetar integralmente, 

por contrariedade ao que dispõe a 

legislação vigente (veto jurídico), o 

Projeto de Lei nº 3.501/2018, que trata 

da redução da carga horária 

Ouvida, a Procuradoria Geral do 

Município, a Secretaria de Governo e 

Gestão e a Secretaria Municipal de 

Saúde, o Exmo Senhor Prefeito 

Municipal manifestou - se pelo VETO 

TOTAL, ao Projeto de Lei, pela 

seguinte razão: 

Razão do veto

Organizadora Municipal para consulta 

pública de Diretores e Vice-diretores

Art. 2º A Comissão Organizadora 

Municipal para consulta pública de 

Diretores e Vice-diretores deverá ser

composta pelos seguintes membros:

| - 2 representantes da Secretaria 

Municipal de Educaçáo

Titular: Ana Ferreira Rodrigues

Suplente: Djanira Mendonça Ferreira 

de Oliveira

Titular: Rosangela Aparecida de 

Oliveira Lima Fonseca

Suplente:Alessand ra Govêa Satiro

ll - 1 representante dos Servidores da 

carreira do magistério Público 

Municipal de Paraíba do Sul

Titular: Hilda Ribeiro da Silva

Suplente:Ana Maria Nascimento Santos 

Ao analisarmos a matéria em foco, a 

Secretaria Municipal de Saúde 

salientou que a referida redução de 

carga horária importaria na 

necessidade de contratação de novos 

profissionais para cumprir a jornada de 

trabalho desempenhada por tais 

servidores, aumentando com isso a 

despesa Municipal.

A Secretaria Municipal de Governo e 

Gestão, juntamente com a Procuradoria 

geral do Município, sinalizaram para a 

inconstitucionalidade do referido 

Projeto de Lei, por se tratar de matéria 

privativa do Chefe do Poder executivo, 

à medida que versa sobre a estrutura e 

funcionamento da Administração. Não 

obstante, tal projeto seria um 

acréscimo salarial aos profissionais da 

área, e demandaria a contratação de 

novos servidores para cobrir a 

redução, importando em aumento da 

folha sem haver qualquer estimativa de 

impacto financeiro e avaliação dos 

limites da Lei de responsabilidade 

Fiscal.

Sem mais para o momento, 

aproveitamos a oportunidade para 

renovar votos de elevada estima e 

distinta consideração, ficando desde já, 

à disposição para o que se fizer 

necessário.

Atenciosamente,

PARAIBA DO SUL-RJ, 9 de Novembro 

de 2018.

Destinatário(s): SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

Assunto: PORTARTA DE NOMEAÇÃO

Secretária de Educação do município 

de ParaÍba do Sul, no uso de suas 

atribuiçÕes legais e, considerando a

necessidade de ter uma demanda 

oficial de cadastro de primeira 

matrícula, em conformidade com o que

estabelece a meta 1 da Lei Federal 

13.005/2015 (Plano Nacional de 

educaçáo) e o Plano Municipal de

educação (Lei 3.380/201 7).

Resolve:

Art. 1º lnstituir a Comissão 

 A prefeitura de Paraíba do Sul, 

através da Fundação Cultural, realizou 

neste fim de semana no Theatro 

Mariano Aranha o 1º “Festival de Cenas 

Curtinhas”. O objetivo é estimular o 

sentido do gosto pelo teatro, permitindo 

aos alunos da Oficina de Teatro, que é 

dirigida pelo Professor Leonardo Cunha, 

desenvolver o interesse pela arte 

conhecendo os signos e ampliando seus 

olhares sobre a linguagem teatral.

 Foram apresentadas pequenas 

esquetes que desenvolvidas pelos 81 

alunos durante as aulas. A ideia é 

estimular a criação e a valorização do 

que os jovens alunos iniciantes estão 

aprendendo durante o processo.

 Segundo o Professor Leonardo, 

“muito além de apresentar uma cena 

grandiosa, nosso objetivo é que os 

alunos criem suas próprias cenas, assim 

eles têm a possibilidade de aprimorar o 

gosto pela arte em geral e a paixão por 

fazer teatro”.

 O Festival de Cenas Curtinhas 

foi um sucesso. Segundo estimativa do 

diretor municipal de cultura, Carlos 

Henrique Mendes, cerca de 400 pessoas 

compareceram nos dois dias. Carlos 

reafirmou que através do apoio do 

governo municipal, que entende a 

importância de valorizar e incentivar a 

arte no município, foi possível realizar o 

Festival.

 “Parafraseando a renomada 

autora, Olga Reverbel, "as ações que 

permitem atuação efetiva de alunos 

valoriza-se em conhecimento e 

experiência, envolvendo-os nas 

discussões, identificando e buscando 

soluções dos problemas, e com isso, 

transmutam  seu espaço criando ações 

de mobilização das pessoas que estão a 

sua volta". Isso é o que carrego sobre o 

teatro e que estamos nos baseando. 

Sensibilizar, humanizar e transformar” – 

frisou o diretor de cultura, Carlos 

Henrique.

Festival de Cenas Curtinhas 
realizado pela prefeitura é sucesso 
de público


