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Governo do Rio de Janeiro assina 
termo de cooperação com o 
município de Paraíba do Sul para 
melhorias na Saúde

 Na última quarta-feira, 18, o 

Prefeito Doutor Alessandro esteve 

no Palácio Guanabara, na cidade do 

Rio de Janeiro, assinando o termo 

de cooperação técnica entre o 

Governo do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) 

e o município de Paraíba do Sul, que 

receberá R$ 8 milhões e 200 mil com 

o objetivo de melhorar a estrutura 

das unidades de saúde através de 

obras e aquisição de equipamentos.

  A cerimônia contou com as 

presenças do Governador Wilson 

Witzel, do Vice-Governador, Cláudio 

Castro, do Secretário de Saúde, 

Edmar Santos e do Deputado 

Federal Áureo Ribeiro que não tem 

medido esforços em prol do Estado 

do Rio de Janeiro e de Paraíba do 

Sul.

 Dentro dos três anos da 

atual gestão a saúde já avançou em 

diversos aspectos no que diz 

respeito à melhoria no acesso a 

saúde por meio do programa de 

valorização da Atenção Primária, 

inaugurações de novas Unidades 

Básicas de Saúde e reformas na rede, 

investimento na frota de veículos 

aumentando a mobilidade nos 

serviços de atendimento à saúde, 

dentre outras melhorias.

 Com este investimento a 

saúde pública do município avança 

ainda mais trazendo benefício a 

todos os usuários que têm direito a 

uma estrutura e acolhimento 

através de uma saúde pública de 

qualidade.
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LEIS

LEI Nº 3.641, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2019.  

Disciplina a organização e o 
funcionamento da Procuradoria Geral 
do Município de Paraíba do Sul, bem 
como a carreira e o Regime Jurídico 
dos Procuradores do Município, 
Procuradores da Fazenda Municipal e 
dos servidores do quadro de apoio e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. 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:

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 
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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 
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.



Página 4

§ 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 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 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 
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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:

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 
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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 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, 
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 
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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 – 01 (um) cargo 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 Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições, legais ou infralegais, em 
contrário.

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 
2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

LEI Nº 3.642, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2019.  

Institui o Programa “Procuradoria 

Ativa – ProAtiva” para recuperação 
de ativos e mitigação de conflitos 
pela Procuradoria Geral do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica instituído o Programa 
Procuradoria Ativa – ProAtiva, cuja 
implementação obedecerá ao 
disposto nesta Lei.

Art. 2º O Procurador Geral do 
Município de Paraíba do Sul, 
diretamente ou mediante delegação, 
poderá autorizar a realização de 
acordos ou transações para prevenir 
ou terminar litígios, inclusive os 
judiciais.      

§ 1o Os poderes descritos no caput 
poderão ser delegados, pelo 
Procurador Geral do Município, 
mediante autorização expressa, aos 
Procuradores de Litígio e da Fazenda, 
assim como ao Subprocurador Geral 
do Município, ao Subprocurador Geral 
da Fazenda e ao Procurador Chefe de 
Litígios.

§ 2º Poderão ser criadas câmaras 
especializadas, compostas por 
servidores públicos ou empregados 
públicos efetivos, com o objetivo de 
analisar e formular propostas de 
acordos ou transações.

§ 3o Regulamento disporá sobre a 
forma de composição das câmaras de 
que trata o § 2o, que deverá ter como 
integrante pelo menos um membro 
efetivo da Procuradoria Geral do 
Município de Paraíba do Sul.

§ 4o Na transação ou acordo 
celebrado diretamente pela parte ou 
por intermédio da Procuradoria Geral 
do Município para extinguir ou 
encerrar processo judicial, inclusive 
os casos de extensão administrativa 
de pagamentos postulados em juízo, 
as partes poderão definir a 
responsabilidade de cada uma pelo 
pagamento dos honorários dos 
respectivos advogados.           

Art. 3º. O Procurador Geral do 
Município de Paraíba do Sul poderá 
dispensar a inscrição de crédito em 
dívida ativa, autorizar o não 
ajuizamento de ações sobre créditos 

inferiores a 50 UFMs e a  
não-interposição de recursos, assim 
como o requerimento de extinção das 
ações em curso ou de desistência dos 
respectivos recursos judiciais, para 
cobrança de créditos do Município, 
observados os critérios de custos de 
administração e cobrança.          
Art. 4º.  Verificada a prescrição do 
crédito ou vícios insanáveis, o 
representante judicial do Município 
não efetivará a inscrição em dívida 
ativa dos créditos, não procederá ao 
ajuizamento, não recorrerá e desistirá 
dos processos e recursos já 
interpostos.

Parágrafo Único. Verificadas 
inconsistências ou vícios sanáveis no 
crédito lançado, a Secretaria 
responsável pelo lançamento deverá 
ser notificada pela Procuradoria Geral 
do Município para regularização do 
crédito.       

Art. 5º As autoridades indicadas no 
caput do art. 1º poderão concordar 
com pedido de desistência da ação, 
nas causas de quaisquer valores 
desde que o autor renuncie 
expressamente ao direito sobre que 
se funda a ação (art. 269, inciso V, do 
Código de Processo Civil).

Art. 6º Todos os acordos realizados 
pela Procuradoria Geral do Município 
deverão atender ao art. 85 do Código 
de Processo Civil, independente do 
ajuizamento da questão.

Art. 7º Fica a Procuradoria Geral do 
Município, na pessoa do seu 
Procurador Geral, do Subprocurador 
Geral da Fazenda ou dos 
Procuradores da Fazenda, autorizada 
a realizar acordos perante o Poder 
Judiciário sobre os créditos, 
tributários ou não tributários, na 
forma descrita nesta lei.

§ 1º - Poderão ser quitados, na forma 
do ProAtiva, os créditos de natureza 
tributária ou não tributária, de 
pessoas físicas e jurídicas, executados 
judicialmente, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores, ativos e 
rescindidos.

§ 2º - A adesão ao ProAtiva se dará 
por ocasião da aceitação do acordo 
de parcelamento em audiências a 
serem designadas pelo Poder 
Judiciário, respeitando as disposições 
desta lei.

§ 3º - A adesão ao ProAtiva implica:
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I - a confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos executados 
judicialmente em nome do sujeito 
passivo na condição de contribuinte 
ou responsável, nos termos dos art. 
389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015 - Código de 
Processo Civil, e condiciona o sujeito 
passivo à aceitação plena e 
irretratável de todas as condições 
estabelecidas nesta Lei;

II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
ProAtivo; e

III – na renúncia de eventuais 
recursos, judiciais e extrajudiciais, 
bem como a quaisquer direitos que 
impliquem a discussão do crédito 
tributário em questão, sob pena de 
cancelamento do acordo entabulado 
com a imediata aplicação do disposto 
no § 4º deste artigo.

§ 4º - A não aceitação ao ProAtivo, 
quando da realização da audiência, 
ou o inadimplemento do acordo 
assumido implica no imediato 
protesto extrajudicial da dívida e a 
inclusão do nome do devedor nos 
cadastros restritivos de crédito, 
dispensada a notificação do devedor 
neste último caso, além do bloqueio 
de bens e valores em nome do 
devedor até o montante da dívida, 
sem prejuízo dos demais atos 
jurídicos.

Art. 8º - No âmbito do Poder 
Judiciário, a Procuradoria Geral do 
Município poderá, nos termos da 
presente Lei, negociar os valores 
referentes a juros e multas, aplicando 
redução de até 90% dos juros e 
multas, nos termos definidos nesta 
Lei, e poderá parcelar o crédito 
tributário em até 60 parcelas mensais 
e de igual valor.

I – Redução de 90% de multas e juros 
aplicados ao crédito tributário e não 
tributário, quando parcelado em até 
12 parcelas mensais, com uma 
entrada de 20% do valor total do 
crédito negociado.

II – Redução de 80% de multas e juros 
aplicados ao crédito tributário e não 
tributário, quando parcelado em até 
18 parcelas mensais, com uma 
entrada de 10% do valor total do 
crédito negociado.

III – Redução de 50% de multas e 
juros aplicados ao crédito tributário e 
não tributário, quando parcelado em 

até 24 parcelas mensais.

IV – Redução de 25% de multas e 
juros aplicados ao crédito tributário e 
não tributário, quando parcelado em 
até 48 parcelas mensais.

V – Redução de 10% de multas e juros 
aplicados ao crédito tributário e não 
tributário, quando parcelado em até 
60 parcelas mensais.

Parágrafo Único. As parcelas dos 
acordos serão acrescidas de custas 
judiciais, na forma estabelecida pelo 
Juízo, além de honorários 
advocatícios.
§ 1º - A falta do pagamento de 03 
parcelas, consecutivas ou não, 
implicará a exclusão do devedor do 
ProAtivo e o restabelecimento da 
cobrança dos créditos 
remanescentes, com inclusão de juros 
e multas originais, na forma do § 4º 
do art. 1º.

§ 2º - A quitação na forma 
disciplinada no caput extingue o 
crédito sob condição resolutória de 
sua ulterior homologação.

§ 3º - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco 
anos para a análise da quitação na 
forma prevista no caput.

§ 4º - O benefício fiscal previsto na 
presente Lei não engloba a correção 
monetária.

§ 5º - Os honorários advocatícios 
serão parcelados juntamente com o 
parcelamento do crédito tributário, 
respeitado o valor mínimo de R$ 
100,00 (cem reais) por parcela.

Art. 9º - O crédito objeto do 
parcelamento será consolidado na 
data da realização do acordo judicial, 
independente da data da 
homologação do acordo e será 
dividida pelo número de prestações 
indicadas.

§ 1º - Enquanto não homologado o 
acordo, o devedor fica obrigado a 
recolher, a cada mês, o valor 
correspondente às parcelas, sob pena 
de cancelamento.

§ 2º - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei.

§ 3º - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento 

após a data estipulada para 
vencimento, será acrescido de juros 
equivalentes a taxa SELIC do período, 
além de multa de 2%, calculados a 
partir do dia útil seguinte ao do 
vencimento.

Art. 10 - Implicará exclusão do 
devedor do ProAtivo e a exigibilidade 
imediata da totalidade do crédito 
parcelado e ainda não pago, bem 
como a automática execução da 
garantia prestada:

I - a falta de pagamento de três 
parcelas, consecutivas ou alternadas;

II - a falta de pagamento de uma 
parcela, se todas as demais estiverem 
pagas;

III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao 
esvaziamento patrimonial do sujeito 
passivo como forma de fraudar o 
cumprimento do parcelamento;

IV - a decretação de falência ou 
extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;

V - a concessão de medida cautelar 
fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;

VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos 
dos art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 
1996; ou

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei.

Art. 11 – À exceção de 
microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional, as pessoas jurídicas que 
aderirem ao ProAtivo terão seu 
acordo condicionado à apresentação, 
pelo devedor, de garantia real ou 
fidejussória, inclusive fiança bancária, 
idônea e suficiente para o pagamento 
do débito.

Art. 12 - A Procuradoria Geral do 
Município, no âmbito de suas 
competências, editará os atos 
necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei.

Art. 13 A representação judicial do 

Município por seus procuradores, 
ocupantes de cargos efetivos da 
Procuradoria Geral do Município 
independe da apresentação do 
instrumento de mandato.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 
2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

LEI Nº 3.643, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2019.  

REVOGA A LEI Nº 3.335 DE 24 DE 
FEVEREIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º A Procuradoria Geral do 
Município, órgão central do sistema 
jurídico municipal, diretamente 
vinculada ao Prefeito, exerce 
privativamente, por seus 
Procuradores, Subprocuradores e 
Procurador Geral, a representação 
judicial e a consultoria jurídica do 
Município, bem como, a cobrança 
judicial e extrajudicial dos créditos 
inscritos em Dívida Ativa.

Parágrafo Único. Sem embargo da 
competência privativa da 
Procuradoria Geral do Município para 
promover a cobrança judicial e 
extrajudicial da Dívida Ativa, fica 
autorizada a contratação, mediante 
prévio procedimento licitatório, cuja 
iniciativa compete ao Procurador 
Geral, de pessoa jurídica para, 
mediante o desempenho de 
atividades-meio, apoiar os órgãos 
municipais nos procedimentos 
necessários à cobrança extrajudicial e 
judicial dos créditos municipais 
inscritos ou não em Dívida Ativa, sob 
supervisão da Procuradoria Geral, 
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não podendo os pagamentos da 
empresa contratada serem 
vinculados aos honorários 
advocatícios devidos à Procuradoria 
Geral do Município.

Art. 2º Será criada a Conta Especial da 
Procuradoria Geral do Município de 
Paraíba do Sul (CEPGM/PS) junto à 
instituição bancária, onde serão 
depositados todos os valores a título 
de honorários advocatícios e demais 
valores previstos nesta Lei, que terão 
caráter alimentar e não poderão 
sofrer qualquer tipo de bloqueio ou 
utilização diversa da prevista na 
presente Lei, sendo a CEPGM/PS 
gerida e administrada pelo Secretário 
de Planejamento e Fazenda 
Municipal, com a supervisão do 
Procurador Geral do Município, 
cabendo ao Município atuar como 
agente de custódia, nos limites da 
legislação em vigor e nos termos 
desta Lei.

Parágrafo Único. Os valores que 
tratam esta lei são considerados 
verbas extraorçamentárias.

Art. 3º A Conta Especial da 
Procuradoria Geral do Município de 
Paraíba do Sul (CEPGM/PS) tem por 
objetivos o recebimento dos valores 
previstos nesta lei para repasse na 
forma do art. 5º desta Lei.

Art. 4º Constituem-se em receitas da 
Conta Especial da Procuradoria Geral 
do Município de Paraíba do Sul 
(CEPGM/PS):

I- 100% (cem por cento) do 
total das seguintes receitas:
a) honorários advocatícios de 
sucumbência concedidos em 
qualquer processo judicial em que 
vitorioso o Município de Paraíba do 
Sul;
b) honorários advocatícios 
decorrentes da cobrança judicial e 
extrajudicial da dívida ativa do 
Município de Paraíba do Sul realizada 
pela Procuradoria Geral do Município 
e seus órgãos auxiliares;
c) honorários advocatícios 
concedidos em razão de Lei, 
sentença ou convenção.
II- auxílios, subvenções e 
contribuições de entidades públicas e 
privadas à Procuradoria Geral do 
Município de Paraíba do Sul;
III- doações e legados à 
Procuradoria Geral do Município de 
Paraíba do Sul;
IV- os rendimentos provenientes 

da aplicação financeira bem como o 
produto da remuneração das 
aplicações financeiras da própria 
conta;
V- taxas de inscrição em 
concurso para o ingresso nos quadros 
da carreira de Procurador e de 
Servidor do Quadro de Apoio da 
Procuradoria, quando exclusivamente 
organizados pela Procuradoria Geral 
do Município de Paraíba do Sul;
VI- taxas de inscrição em 
processo seletivo para o ingresso na 
Residência Jurídica e estágio na 
Procuradoria Geral do Município, 
quando exclusivamente organizados 
pela Procuradoria;
VII- quaisquer outras receitas que 
a ele possam ser legalmente 
incorporadas.

Art. 5º A parcela dos honorários 
advocatícios prevista no art. 3º desta 
Lei, será distribuída mensalmente, na 
forma transcrita nos incisos que 
seguem, aos membros da 
Procuradoria Geral em efetivo 
exercício:

I. 30% dos valores recebidos a 
título de honorários ao Procurador 
Geral do Município;
II. 70% dos valores recebidos a 
título de honorários serão divididos, 
em partes iguais, entre os 
Procuradores de Fazenda, o 
Subprocurador Geral da Fazenda, os 
Procuradores do Município, o 
Procurador Chefe de Litígios e o 
Subprocurador Geral do Município;

Parágrafo Único - A quantia a que se 
refere o caput não será considerada 
para efeito de cálculo dos proventos 
da inatividade e de pensões, nem 
computadas como base de cálculo de 
contribuição previdenciária.

Art. 6º Os valores referidos no art. 4° 
da referida lei serão depositados 
diretamente na conta mencionada no 
art. 2° desta lei.

Art. 7° Consideram-se em efetivo 
exercício, para efeito de direito ao 
rateio mensal dos honorários a que se 
refere o Art. 5º, os membros da 
Procuradoria Geral que, na data da 
distribuição, estejam:
I. em gozo de férias 
regulamentares; 
II. em gozo de licença prêmio;
III. em gozo de licença:
a) para tratamento de saúde e 
acidente em serviço;
b) por motivo de gestação, 

lactação ou adoção;
c) em razão de paternidade;
d) por motivo de doença em 
pessoa da família até o limite de 90 
dias por ano;
e) para aperfeiçoamento 
profissional, desde que do interesse 
da Administração.

IV. afastados em razão de:
a) doação de sangue;
b) convocação judicial, júri e 
outras consideradas obrigatórias por 
Lei;
c) casamento;
d) falecimento de 
cônjuge, companheiro, pais, 
filhos ou irmãos. 

V. ocupando cargo de 
provimento em comissão na 
Procuradoria Geral do Município;

Parágrafo Único - O Procurador, 
quando estiver afastado das suas 
funções por motivo de licença médica 
para tratamento de saúde por 
período superior a 90 dias, deverá 
apresentar ao Procurador Geral 
atestado médico que justifique o seu 
afastamento, solicitando a 
continuidade da sua participação no 
rateio de honorários.

Art. 8º Será excluído 
automaticamente do rateio dos 
honorários o Advogado Público que 
se encontrar nas seguintes condições:

I -                       em licença para tratar 
de interesses particulares;
II- em licença por motivo de 
doença em pessoa da família, após os 
primeiros 90 dias, por ano;
III- em licença para acompanhar 
cônjuge ou companheiro; 
IV- em afastamento preliminar à 
aposentadoria;
V- em licença para campanha 
eleitoral; 
VI - no exercício de mandato eletivo;
VII- em afastamento para 
realização de curso de 
aperfeiçoamento profissional, com ou 
sem vencimentos, salvo quando 
declarado o interesse da 
Administração na forma do 
Regulamento da Procuradoria Geral;
VIII- quando suspenso em 
cumprimento de penalidade 
disciplinar; 
IX-               afastado em virtude de 
aposentadoria;
X- cedido à Administração Direta ou 
Indireta de outro Ente;
XI - no exercício de cargo em 

comissão estranho à estrutura da 
Procuradoria Geral do Município.

Parágrafo Único - A reinclusão do 
Procurador no rateio, após os 
afastamentos previstos nesta Lei, 
dará direito ao recebimento de 
honorários proporcionalmente aos 
dias de efetivo exercício das suas 
funções.

Art. 9º - Os recursos da Conta 
Especial da Procuradoria Geral do 
Município de Paraíba do Sul 
(CEPGM/PS) serão movimentados 
em conta especial de 
estabelecimento da rede bancária, 
após requisição da Procuradoria 
Geral do Município de Paraíba do Sul.

§1° - A transferência do valor do 
rateio será realizada mensalmente, no 
prazo de até 05 dias úteis após 
requisição da Procuradoria Geral do 
Município de Paraíba do Sul, devendo 
ser efetuada na conta salário de 
titularidade do respectivo advogado, 
vedada a sua retenção, na forma do 
art. 7º, X, da Constituição Federal.

§2º - A referida transferência de valor 
do rateio será efetivada pela 
Secretaria de Fazenda, após a 
tramitação de processo 
administrativo próprio de iniciativa da 
Procuradoria Geral do Município, 
onde conste planilha própria do 
sistema de arrecadação municipal, 
com a especificação dos valores 
percebidos a título de honorários 
advocatícios, bem como o valor 
destinado a cada Procurador, estes 
através de planilha própria.

§3º O saldo positivo existente na 
conta no final do exercício será 
transferido para o exercício seguinte.

Art. 10 - A prestação de contas da 
aplicação e da gestão financeira dos 
valores da CEPGM/PS será 
consolidada, por ocasião do 
encerramento do correspondente 
exercício, publicada no Diário Oficial 
do Município e disponibilizada no sitio 
oficial - Portal de Transparência.

Art. 11 - O Procurador Geral do 
Município, mediante Resolução, 
aprovará as normas complementares 
ao bom funcionamento da Conta 
Especial da Procuradoria Geral do 
Município de Paraíba do Sul 
(CEPGM/PS).

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na 
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data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 
2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

LEI Nº 3.644, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2019.  

Altera a Lei 2.555 de 29 de maio de 
2007, anexo VII e Cria a Gratificação 
por Produtividade Individual (GPI) e 
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica transformado o cargo de 
Fiscal de Coletivos em Fiscal de 
Postura, alterando a Lei 2.555 de 29 
de maio de 2007, anexo VII.

Art. 2º- Ficam criados 2 (dois) cargos 
de Fiscal Ambiental,  conforme anexo 
desta lei e extintos 2 (dois) cargos da 
fiscalização de Obras e Posturas.

Art. 3º- Fica instituído o pagamento 
de gratificação de produtividade – 
GPI, aos Fiscais de Tributos, Fiscais de 
Obras e Posturas e Fiscais Ambientais 
dos órgãos competentes 
exclusivamente do quadro de 
servidores públicos permanentes do 
Município de Paraíba do Sul, 
levando-se em conta a atuação 
pessoal do servidor efetivo, 
designado e investido no cargo e 
função, nos termos desta lei.

Art. 4º- Fica alterando o anexo VII da 
Lei 2.555 de 29 de maio de 2007, 
podendo as atribuições serem 
exercidas por qualquer fiscal que 
atendas as exigência de 
especialidade com exceção da 
Fiscalização Tributária.

Parágrafo Único: o fundamentado 
desta lei se dá Constituição Federal 
de 1988, Artigo 39, parágrafo 1º, 
incisos I, II, III e parágrafo 7º, incluídos 
na Emenda Constitucional nº 18 e 19 
de 1998 e, tendo a denominação de 
Gratificação por Produtividade 
Individual – GPI, 

Art. 5º - A Gratificação por 
Produtividade Individual terá seu 
valor fixado, mensalmente, mediante 
a computação dos pontos atribuídos 
às tarefas e atividades desenvolvidas 
pelos servidores mencionados no Art. 
1º, conforme os Anexos I a IV desta 
Lei.

§ 1º - O valor unitário do ponto, 
previsto nos Anexos terá por base 01 
(uma) unidade de UFM em vigor na 
data da apuração e, no caso de 
extinção da UFM, será adotada a 
unidade de valor que vier a ser criada 
para as mesmas finalidades pela 
legislação;

§ 2º - Somente terão direito ao 
recebimento da quota de 
produtividade os Servidores Fiscais 
que auferirem o mínimo de 200 
(duzentos) pontos, mensalmente;

§ 3º - Fica determinado como limite 
máximo o pagamento 
correspondente a 1.150 (hum mil 
cento e cinqüenta) pontos de 
produtividade, que deverá ser 
atribuído mensalmente às tarefas 
contidas nos Anexos I a IV;

§ 4º - Ao servidor que fará jus a essa 
gratificação fica vedado que a GPI 
ultrapasse o valor que recebe o cargo 
de Secretário de Fazenda.

§ 5º - Os pontos acumulados acima 
do limite estabelecido no parágrafo 
anterior não poderão ser transferidos 
para o mês subseqüente. 

§ 6º - O valor da GPI será pago no 
mês subseqüente ao da apuração dos 
pontos, sendo processada pela 
Secretaria a que a função do fiscal 
esteja subordinada e encaminhando 
diretamente ao órgão de pessoal 
competente, para processamento do 
pagamento.

§ 7º - Os pontos referentes a 
procedimentos atrelados à geração 
de receitas serão consolidados após a 
comprovação do crédito definitivo 
lançado, de forma a não haver mais 

recursos administrativos cabíveis ao 
contribuinte.

§ 8º - Somente os servidores 
mencionados nesta lei, quando 
ocuparem cargos de diretoria ou 
coordenadoria de fiscalização fará jus 
à média da GPI dos seus 
subordinados e não terão computada 
a sua pontuação individual.

Art.6º: A GPI não incidirá sobre férias, 
décimo terceiro salário, licenças 
remuneradas e não será incorporada 
aos proventos e aposentadorias.

Art. 7º - A aferição e a atribuição de 
pontos positivos ou negativos serão 
feitas mediante informações 
fornecidas pela respectiva chefia 
imediata e homologadas pelo 
Secretário a que estiver subordinado, 
ou a quem ele designar através de ato 
próprio.

Art. 8º - A aferição da pontuação se 
dará através do preenchimento do 
relatório padrão constante no anexo 
VII desta lei, a ser submetido à chefia 
imediata do servidor até o décimo dia 
do mês.

Art. 9º - Será considerado nulo não 
gerando qualquer direito a percepção 
de GPI, os procedimentos em 
desacordo com a legislação vigente e 
os que omitirem dados ou 
penalidades quando a elas sujeitas.

Art. 10 - O Fiscal que estiver 
exercendo atividades em comissão 
estranhas à atividade própria de fiscal 
estará excluído das garantias 
previstas nesta lei.

Art. 11 - O servidor que obtiver 
pontuação negativa no mês, descritos 
no Anexo VI, para efeito dos cálculos, 
deverá ser subtraído dos pontos 
positivos no mês, sem efeito negativo 
aos meses subseqüentes.

Art. 12 - O Fiscal, recém empossado 
no cargo efetivo, fará jus a GPI 
independentemente de estar 
cumprindo o período de estágio 
probatório com supervisão direta de 
sua chefia imediata.

Art. 13 - O servidor poderá exercer 
plantões dentro das escalas possíveis 
no município sendo adotada a escala 
que for mais conveniente para a 
administração Municipal, ficando a 
escolha desta a cargo do Secretário a 
qual estiver vinculado.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a instituir 
normas complementares à fiel 
execução deste instrumento legal.

Parágrafo Único: No caso de dúvidas 
sobre a interpretação da aplicação 
desta Lei ou computação dos pontos 
da GPI deverá ser encaminhado a 
Procuradoria Geral do Município.

Art. 15 - As despesas decorrentes 
desta lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, 
podendo o Executivo Municipal 
efetuar ajustes ou suplementação 
orçamentária para implementação da 
presente lei.
Art. 16 - Esta Lei revoga quaisquer 
disposições contarias.

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, respeitado o 
princípio da anuidade.

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 
2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

LEI Nº 3.645, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2019.  

Autoriza o Poder Executivo a realizar 
Termos de Parcelamento e/ou 
Reparcelamento do Município de 
Paraíba do Sul, com seu Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, 
nos Termos da Portaria MPAS nº 
402/2008 e alterações posteriores.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que a 
Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica autorizado o 
reparcelamento dos débitos oriundos 
das contribuições previdenciárias 
devidas e não repassadas pelo 
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Município junto ao Instituto Municipal de Previdência de Paraíba do Sul- 
PREVSUL – das competências de 04/2017 a 02/2018 em até 60 (sessenta) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS 
nº 402/2008, na redação das Portarias MPS/MF nº 21/2013, nº 307/2013 e nº 
333/2017.

Art. 2º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições 
previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal) junto ao 
Instituto Municipal de Previdência de Paraíba do Sul - PREVSUL – das 
competências de 03/2018 a10/2019, em até 60 (sessenta) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, nos termos do artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, na 
redação das Portarias MPS/MF nº 21/2013, nº 307/2013 e nº 333/2017.

Parágrafo Único. É vedado o parcelamento ou reparcelamento, para o período 
a que se refere o caput dos artigos, de débitos oriundos de contribuições 
previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas 
e de débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias.

Art. 3º - Em caso de reparcelamento, para apuração do novo saldo devedor, os 
valores consolidados do parcelamento ou reparcelamento anterior e das suas 
respectivas prestações pagas serão atualizados pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, com dispensa de multa, acumulados desde a data da 
consolidação do parcelamento ou reparcelamento anterior e das datas das suas 
respectivas prestações pagas até a data da nova consolidação do termo de 
reparcelamento.

Art. 4º -Para apuração do montante devido os valores originais serão 
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, 
acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde 
a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de 
parcelamento ou reparcelamento, com dispensa de multa.

§ 1º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, 
acrescido de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês, acumulados 
desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de 
parcelamento ou reparcelamento até o mês de pagamento. 

§ 2º As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, 
acrescidos de juros simples de 0,50% (meio por cento) ao mês e multa de 2% 
(dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o 
mês do efetivo pagamento.

Art. 5º -Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - 
FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou 
reparcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de 
acordo de parcelamento ou reparcelamento e não pagas no seu vencimento.

Parágrafo Único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula 
do termo de parcelamento ou reparcelamento e de autorização fornecida ao 
agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação 
do termo.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 12 de dezembro de 2019

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipa de 

Paraíba do Sul-RJ
2017/2020

DECRETO

DECRETO Nº.: 1.791/2019 

 
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI MUNICIPAL No. 3.519/2018 de Vinte de 
dezembro de 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais e com fulcro no Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro 
de 2018.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação 
na importância de R$517.683,37 (quinhentos e dezessete mil, seiscentos e 
oitenta e três reais e trinta e sete centavos), 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. 4o. 
Inciso IV da Lei 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018 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 20 de dezembro de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO

A N E X O   I 

 
DECRETO Nº.: 1.791/2019 DE: 20/12/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos 
 

2.12.25.752.0015.2.110 Custeio da Iluminação Pública 

3.3.90.39.00.00.00 776 029 517.683,37 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 517.683,37 
 

 

TOTAL REFORÇADO: 517.683,37 
 

 
 
 
 

 

RESUMO DAS FONTES 
 

 

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado 
 

029 517.683,37 

TOTAL: 0,00 517.683,37 
 

 

 
 
 

A N E X O  II 

 

Excesso de Arrecadação 2019 até mês de DEZEMBRO 
 
 

Fonte Descrição  Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo 

29 COSIP 
 

550.000,00 1.067.683,37 0,00 517.683,37 

  TOTAL 550.000,00 1.067.683,37 0,00 517.683,37 
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REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO

 

DECRETO Nº.: 1.776/2019

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 4º. C/C NOS 

INCISOS II E IV DO ART. 5º. DA LEI Nº 3.519/2018 DE VINTE DE DEZEMBRO DE 

2018,  

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$3.201.954,63 

(três milhões, duzentos e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do Anexo I, II e III para a(o) Prefeitura Municipal, Fundo Municipal 

de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$496.949,66 (quatrocentos e noventa e seis mil, 

novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 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 3.519/2018 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 - Os recursos de R$18.034,20 (dezoito mil, trinta e quatro reais e vinte 

centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de anulação(ões) 

parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 

3.519/2018 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. 4º - Os recursos de R$2.686.970,77 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis 

mil, novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos) para atender o Anexo 

III, serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos 

do Inciso II do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 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.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de dezembro de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

A N E X O   I 

 
DECRETO Nº.: 1.776/2019 DE: 02/12/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Secret.Munic. de Fazenda 
 

2.06.28.843.0003.2.079 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais 

4.6.90.91.00.00.00 84 

Sec.Munic.CiênciaTecnol.e Inovação 

001 180.448,92 

 
 

2.08.11.363.0017.2.009 Capacitação e Aperfeiçoamento 

3.3.90.39.00.00.00 

Secret.Munic.de Turismo Esporte e Lazer 

110 001 20.000,00 

 
 

2.10.27.695.0012.2.070 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Áreas de Lazer 

4.4.90.52.10.00.00 

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

1412 001 6.000,00 

 
 

2.13.18.542.0018.2.016 Coleta de Lixo Domiciliar 

3.3.90.39.00.00.00 219 001 247.985,78 
 

 

2.13.18.542.0018.2.064 Manutenção e Conservação da Limpeza Urbana 

3.3.90.39.00.00.00 

Secr. Munic.de Educação 

221 001 4.000,00 

 
 

2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas 

4.4.90.51.00.00.00 278 033 81,72 
 

 

2.14.12.361.0041.2.001 Abastecimento da Frota Escolar 

3.3.90.30.00.00.00 300 014 10.390,70 
 

 

2.14.12.365.0021.1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Creches 

4.4.90.52.00.00.00 310 006 792,00 
 

 

2.14.12.367.0030.2.047 Aquisição de Merenda Escolar - AEE 

3.3.90.30.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

365 
 
470.514,66 

027 815,54 

 
 

 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.244.0005.2.012 Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social 

3.3.90.32.00.00.00 431 001 2.000,00 
 

 

3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS 

4.4.90.52.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

480 
 
4.000,00 

099 2.000,00 

 
 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.301.0038.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita 

3.3.90.32.00.00.00 545 007 19.805,00 

4.01.10.302.0080.2.090 Tratamento Fora de Domicílio   

3.3.90.39.00.00.00 643 111 1.130,00 

4.01.10.302.0080.2.169 Manutenção das Atividades do SAMU 

3.3.90.39.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

660 
 

22.435,00 

111 1.500,00 

 
 

 

TOTAL ANULADO: 496.949,66 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Secretaria Municipal de Governo 
2.01.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.39.00.00.00 24 001 865,55 

3.3.90.93.03.00.00 1334 001 792,00 

Procuradoria Geral do Município 

2.03.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.39.00.00.00 41 001 12.556,00 

Secretaria Municipal de Comunicação 

2.04.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.14.00.00.00 44 001 352,96 

3.3.90.93.03.00.00 1163 001 264,00 

Secretaria Municipal de Controle Interno 

2.05.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.93.03.00.00 1438 001 264,00 

Secret.Munic. de Fazenda 

2.06.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.39.00.00.00 65 001 3.200,00 

3.3.90.93.03.00.00 66 001 1.056,00 

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã 

2.07.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.14.00.00.00 95 001 1.226,90 

3.3.90.30.00.00.00 96 001 3.000,00 

3.3.90.39.00.00.00 98 001 95.090,00 

3.3.90.93.03.00.00 99 001 1.848,00 

Sec.Munic.CiênciaTecnol.e Inovação 

2.08.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.93.03.00.00 109 001 264,00 

Sec.Mun.Defesa CivilSeg.e Ordem Pública 

2.09.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.93.03.00.00 116 001 1.584,00 

3.3.90.14.00.00.00 1333 001 191,60 

Secret.Munic.de Turismo Esporte e Lazer 

2.10.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.14.00.00.00 133 001 372,46 

3.3.90.30.00.00.00 134 001 1.000,00 

3.3.90.39.00.00.00 136 001 5.000,00 

3.3.90.93.03.00.00 137 001 528,00 

Sec.Mun.Desenvolvimento Econômico 

2.11.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.93.03.00.00 147 001 528,00 

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos 

2.12.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria  

3.3.90.14.00.00.00 155 001 834,78 

3.3.90.93.03.00.00 158 001 6.708,00 
2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas  

3.3.90.39.00.00.00 166 001 144.000,00 
2.12.15.452.0009.2.190 Locação de Veículos e Máquinas Pesadas  

3.3.90.39.00.00.00 180 001 173.000,00 

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

2.13.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria  

3.3.90.14.00.00.00 199 001 1.629,35 

3.3.90.93.03.00.00 203 001 264,00 

Secr. Munic.de Educação   

2.14.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria  

3.3.90.14.00.00.00 1039 014 622,70 
2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas  

3.3.90.30.00.00.00 269 033 81,72 
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3.3.90.93.03.00.00 1391 006 792,00 
2.14.12.361.0044.2.164 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda escolar - EJA  

3.3.90.30.00.00.00 309 027 315,54 
2.14.12.365.0021.2.005 Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Creches  

3.3.90.30.00.00.00 322 027 500,00 
2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas  

3.3.90.93.03.00.00 331 014 9.768,00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 468.499,56 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.04.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.14.00.00.00 375 001 431,10 

3.3.90.93.03.00.00 379 001 1.584,00 
3.01.08.244.0005.2.015 Auxílio Serviços Funerários   

3.3.90.39.00.00.00 432 001 2.000,00 
3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS 

3.3.90.39.00.00.00 467 099 2.000,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 6.015,10 
 

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

4.01.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria  

3.3.90.39.00.00.00 1207 007 19.805,00 
4.01.10.302.0080.2.107 Exames e Procedimentos Especializados  

3.3.90.39.00.00.00 652 111 1.130,00 
4.01.10.302.0080.2.187 Manutenção das Atividades de Atenção Especializada  

3.3.90.39.00.00.00 673 111 1.500,00 

 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 22.435,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 496.949,66 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O   II 

 
DECRETO Nº.: 1.776/2019 DE: 02/12/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 
 

 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 
 

3.01.04.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.39.00.00.00 378 001 134,20 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 134,20 

Fundo Municipal de Saúde 
 

Fundo Municipal de Saúde 
4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica 

3.3.90.39.00.00.00 602 111 17.900,00 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 17.900,00  

TOTAL ANULADO: 18.034,20 
 

 

 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.04.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.91.00.00.00 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 

1629 

134,20 

001 134,20 

 
 

 

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica 

 
3.3.90.30.00.00.00  593            111    17.900,00 

 
 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 17.900,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 18.034,20 

A N E X O  III 

 
DECRETO Nº.: 1.776/2019 DE: 02/12/2019 

CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Secret.Munic. de Fazenda 
 

2.06.28.843.0003.2.079 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais 

4.6.90.91.00.00.00 84 

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

001 596.147,72 

 
 

2.13.18.542.0018.2.016 Coleta de Lixo Domiciliar 

3.3.90.39.00.00.00 

Secr. Munic.de Educação 

219 001 63.014,22 

 
 

2.14.12.361.0041.2.001 Abastecimento da Frota Escolar 

3.3.90.30.00.00.00 

3.3.90.30.01.00.00 

300 

301 

014 

014 

102.739,26 

683.408,11 
 

 

2.14.12.361.0041.2.062 Manutenção e Conservação da Frota Escolar 

3.3.90.30.00.00.00 303 014 507.692,27 
 

 

2.14.12.365.0021.1.005 Aquisição de Móveis e Equipamentos Para as Creches 

4.4.90.52.00.00.00 310 006 438.864,38 
 

 

2.14.12.365.0021.2.085 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Infantil 40% 

3.1.90.11.00.00.00 342 014 285.104,05 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 2.676.970,01 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.243.0011.2.100 Manutenção do Centro de referência Especializado da Assistência Social - CREAS 

3.3.90.36.00.00.00 407 024 10.000,76 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 10.000,76 
 

TOTAL ANULADO: 2.686.970,77 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Secretaria Municipal de Governo 
2.01.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 19 

Sec. Municipal de Compras e Licitações 

001 61.084,75 

 
 

2.02.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Procuradoria Geral do Município 

27 001 1.025,98 

 
 

2.03.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Secret.Munic. de Fazenda 

36 001 24.000,00 

 
 

2.06.28.843.0003.2.078 Pagamento de Parcelamentos 

4.6.90.71.00.00.00 82 

Sec.Mun.Defesa CivilSeg.e Ordem Pública 

001 27.514,67 

 
 

2.09.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Sec.Mun.Desenvolvimento Econômico 

112 001 157.312,77 

 
 

2.11.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos 

143 001 8.869,06 

 
 

2.12.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

152 001 232.653,52 

 
 

2.13.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 

Secr. Munic.de Educação 

195 001 63.014,22 

 
 

 

2.14.12.361.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.09.00.00.00 282 006 149,70 

3.1.90.11.00.00.00 283 006 438.714,68 
2.14.12.361.0020.2.083 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Fundamental 40% 

3.1.90.09.00.00.00 289 014 199,60 

3.1.90.11.00.00.00 290 014 289.698,79 
2.14.12.361.0020.2.084 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Fundamental 60% 

3.1.90.11.00.00.00 293 014 1.289.045,30 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 2.593.283,04 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 370 001 83.686,97 

3.1.90.11.00.00.00 372 024 10.000,76 
   

Total Reforçado da Unidade Gestora: 93.687,73   

   
TOTAL REFORÇADO: 2.686.970,77 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE 
 

Valor Anulado Valor Reforçado 

001  1.119.730,84 1.119.730,84 

006  439.656,38 439.656,38 

007  19.805,00 19.805,00 

014  1.589.334,39 1.589.334,39 

024  10.000,76 10.000,76 

027  815,54 815,54 

033  81,72 81,72 

099  2.000,00 2.000,00 

111  20.530,00 20.530,00 
 TOTAL: 3.201.954,63 3.201.954,63 

 


