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Prefeitura concede reajuste salarial 
para os servidores municipais

Ano 2 • Edição 75 • 29 de agosto de 2018

O prefeito Doutor Alessandro 
assinou na tarde de ontem, dia 28 
de agosto, mensagem de lei com o 
reajuste salarial de 2,94% para os 
servidores da prefeitura municipal 
A solicitação de aumento foi 
entregue ao presidente da câmara, 
o vereador Claudão do Povo, e ao 
vereador Jarbas Soares, e deverá 

ser lida na próxima sessão da 
câmara quinta-feira, dia 30/08.

O reajuste deve ser pago 
anualmente de acordo com o índice 
do IPCA do último ano, conforme 
determina o Plano de Carreira do 
Servidor (Lei 2555/2007). O 
reajuste foi concedido após uma 

série de medidas de contenção de 
gastos de pessoal realizadas pela 
prefeitura, estabelecidas no 
decreto municipal 1595/2018.

O prefeito Doutor Alessandro 
destacou o empenho da prefeitura 
em cumprir a lei e conceder o 
reajuste salarial anual aos 

servidores.  “Mesmo diante da crise 
econômica nacional e do controle 
de gastos necessário para o 
equilíbrio das contas públicas 
municipais, a prefeitura está 
oferecendo o aumento aos seus 
servidores seguindo o que 
determina a legislação municipal” – 
disse Doutor Alessandro.
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ATOS DO GOVERNO ônibus, zero km, com capacidade mínima para 20 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 22959.877000/1180-11, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 14/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 062/2018 – Processo Licitatório nº 067/2018, cujo objetivo é a 
contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, tais como: Ventiladores, Longarinas, Computadores, Geladeira e etc., 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Secretaria de Saúde, conforme Emenda 
Parlamentar nº 22959.877000/1180-12, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 17/09/2018 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 057/2018 – Processo Licitatório nº 062/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços, incluindo somente a mão de obra, para realização de manutenção e 
conservação Predial (pequenos Reparos), para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares. O Credenciamento e o recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 18/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de 
agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 065/2018 – Processo Licitatório nº 070/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais Prestações de Serviços na Manutenção Preventiva e 
Corretiva, por hora trabalhada, em toda a Frota e Máquinas Pesadas e o 
Fornecimento de Peças Originais, sobre Maior Desconto na Tabela do Fabricante. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 12/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

LEIS

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 03,00% (três por cento), sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente da Câmara Municipal de 
Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a tabela de 
vencimentos dos cargos em comissão (DAS), permanece inalterado, vigorando de 
acordo com a tabela do Anexo II desta presente lei.
 § 3º - Os níveis da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente e os símbolos da 

DECRETOS

DECRETO N.º 1.606/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL no orçamento em vigor, com a seguinte 
discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do 
bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 27 de Agosto de 2018

PUBLICAÇÕES

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 063/2018 – Processo Licitatório nº 068/2018, cujo objetivo é a 
Permissão de Uso de Espaço Público, em caráter oneroso, para exploração, com 
concessão de stands, barracas, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, 
comercialização de bebidas a terceiros, camarote com cobrança de ingresso, bem 
como exploração de propaganda em telões, no Parque de Exposições Antônio 
Avelino de Oliveira, mediante a disponibilização de infraestrutura, por ocasião da 
XLIV Exposição Agropecuária de Paraíba do sul nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro 
de 2018. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 064/2018 – Processo Licitatório nº 069/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de Jornal Diário, de circulação local e regional, Formato Standard de 
circulação Municipal e Regional, para a Publicação de Aviso de Licitações, Editais, 
Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexos do Relatório de 
Gestão Fiscal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Julgamentos entre outros 
Atos Oficiais, inerentes a Lei Federal nº8666/93 e suas alterações, da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 14/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 061/2018 – 
Processo Licitatório nº 066/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 02(dois) Micro 

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
oPregão Presencial nº 058/2018 – 
Processo Licitatório nº 063/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de Equipamentos e 
Mat. Permanente, tais como: Armário 
Vitrine, Geladeira, Cadeiras, Ar 
condicionado, Balde a Pedal, Mobiliário 
e 2 veículos de passeio (Volkswagen 
Gol, conforme Decreto de Padronização 
de Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1170-01, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia13/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 059/2018 – 
Processo Licitatório nº 064/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 2 (dois) veículos 
de passeio (Volkswagen Gol.1.0, 
conforme Decreto de Padronização de 
Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-06, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 13/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 060/2018 – 
Processo Licitatório nº 065/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 05(cinco) 
veículos de passeio (Volkswagen 
Gol.1.0, conforme Decreto de 
Padronização de Frotas), zero km, para 
os PSFs do Município, conforme 
Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-01, atendendo à 
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LEI N° 3.474, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS DE PROFESSOR I; PROFESSOR II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas para os cargos de: Pedagogo, Professor I, Professor II – 
Artes, Professor II -  Ciências, Professor II – Educação Física, Professor II – Geografia, 
Professor II – História, Professor II – Inglês, Professor II – Matemática, Professor II – 
Português.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 2.278, 
de 22 de agosto de 2002.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar 
concurso público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

    

LEI N° 3.475, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA OS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas nos cargos de provimento efetivo: Advogado, Assistente 

Tabela de Vencimentos do Quadro Comissionado que não atingirem o valor 
correspondente ao Salário Mínimo Nacional vigente, após a publicação desta Lei, 
serão automaticamente reajustados para o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor.
Art. 2º - Os proventos de Inatividade da Câmara Municipal de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o percentual concedido no Artigo 1º desta Lei.
Art. 3º- As despesas geradas por esta Lei, correrão por conta do orçamento financeiro 
do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de Maio de 2018.
 Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO Ii
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

Social, Cirurgião Dentista Clínico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal 
Sanitário, Fisioterapeuta, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Generalista de PSF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Apoio Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Guarda Civil 
Municipal, Monitor, Técnico Enfermagem, Técnico Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Merendeira, Motorista.
Art. 2°. Os cargos efetivos constantes do parágrafo acima, a serem providos por 
concurso público, serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais – Lei n.º 3.229/2015.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar concurso 
público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

LEI N° 3.476, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS 
FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO 
GOVERNO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no orçamento 
em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do bairro 
Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

LEI N° 3.477, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E AGENTE DE ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo 
público para preenchimento de vagas para os empregos públicos de: Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
Parágrafo único. As descrições dos empregos, bem como os requisitos para 
contratação, os quantitativos de vagas, os valores salariais e as áreas de abrangência 
são constantes dos Anexos I, II e III desta lei.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 11.350, 
de 05 de outubro de 2006.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as contribuições e os requisitos mínimos para provimento 
dos empregos públicos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar processo 
seletivo público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar 
estabelecimentos comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade 
de combater a presença de vetores e zoonoses, bem como orientar a população 
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
3. Requisitos para Provimento:
Instrução: ensino fundamental completo.
4. Atribuições típicas:
• inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de 
combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e 
animais sinantrópicos, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação de focos de proliferação desses animais;
• realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 

procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos 
transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais 
peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, 
pulverizadores e outros materiais, conforme orientações dos órgãos responsáveis;
• inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação de larvas e coletando material 
para posterior análise;
• solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local 
apropriado, observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações 
preestabelecidas;
• aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo 
orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados;
• zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação 
dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo 
médico veterinário;
• trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades;
• realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população 
sobre os meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual 
e Federal;
• participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à 
comunidade, escolas e USF;
• participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que 
necessário;
• zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local 
de trabalho limpo e arrumado;
• utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
• executar outras atribuições afins.

1. Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na 
área de prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
3. Requisitos para provimento:
Instrução: ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que irá 
atuar, desde a data de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006 
4. Atribuições típicas:
• desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população 
da área  da unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade
• trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o 
território de uma unidade de saúde.
• realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, 
mantendo os cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da 
estratégia de saúde da família, com vistas a melhorar as condições de saúde da 
população local;
• efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral 
anotando as doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de 
vigilância epidemiológica do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, 
condições de higiene e habitabilidade das moradias, condições nutricionais dos 
moradores, entre outras que lhes venham a ser designadas;
• rastrear focos de doenças específicas;
• orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe;
• participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  
estabelecendo bons elos com outros setores e ou políticas que promovam a 
qualidade de vida;
• participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     
relacionados à saúde nas comunidades;
• colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais 
junto à população;
• auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
• auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à 
saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade 
constatada;
• orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino 
na rede pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras;

• colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 
identificação de problemas sociais na comunidade;
• participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer 
instituição solicitante;
• participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário;
• executar outras atribuições afins.

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

RETIFICAÇÃO
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ônibus, zero km, com capacidade mínima para 20 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 22959.877000/1180-11, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 14/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 062/2018 – Processo Licitatório nº 067/2018, cujo objetivo é a 
contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, tais como: Ventiladores, Longarinas, Computadores, Geladeira e etc., 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Secretaria de Saúde, conforme Emenda 
Parlamentar nº 22959.877000/1180-12, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 17/09/2018 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 057/2018 – Processo Licitatório nº 062/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços, incluindo somente a mão de obra, para realização de manutenção e 
conservação Predial (pequenos Reparos), para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares. O Credenciamento e o recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 18/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de 
agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 065/2018 – Processo Licitatório nº 070/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais Prestações de Serviços na Manutenção Preventiva e 
Corretiva, por hora trabalhada, em toda a Frota e Máquinas Pesadas e o 
Fornecimento de Peças Originais, sobre Maior Desconto na Tabela do Fabricante. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 12/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

LEIS

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 03,00% (três por cento), sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente da Câmara Municipal de 
Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a tabela de 
vencimentos dos cargos em comissão (DAS), permanece inalterado, vigorando de 
acordo com a tabela do Anexo II desta presente lei.
 § 3º - Os níveis da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente e os símbolos da 

DECRETOS

DECRETO N.º 1.606/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL no orçamento em vigor, com a seguinte 
discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do 
bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 27 de Agosto de 2018

PUBLICAÇÕES

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 063/2018 – Processo Licitatório nº 068/2018, cujo objetivo é a 
Permissão de Uso de Espaço Público, em caráter oneroso, para exploração, com 
concessão de stands, barracas, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, 
comercialização de bebidas a terceiros, camarote com cobrança de ingresso, bem 
como exploração de propaganda em telões, no Parque de Exposições Antônio 
Avelino de Oliveira, mediante a disponibilização de infraestrutura, por ocasião da 
XLIV Exposição Agropecuária de Paraíba do sul nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro 
de 2018. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 064/2018 – Processo Licitatório nº 069/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de Jornal Diário, de circulação local e regional, Formato Standard de 
circulação Municipal e Regional, para a Publicação de Aviso de Licitações, Editais, 
Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexos do Relatório de 
Gestão Fiscal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Julgamentos entre outros 
Atos Oficiais, inerentes a Lei Federal nº8666/93 e suas alterações, da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 14/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 061/2018 – 
Processo Licitatório nº 066/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 02(dois) Micro 

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
oPregão Presencial nº 058/2018 – 
Processo Licitatório nº 063/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de Equipamentos e 
Mat. Permanente, tais como: Armário 
Vitrine, Geladeira, Cadeiras, Ar 
condicionado, Balde a Pedal, Mobiliário 
e 2 veículos de passeio (Volkswagen 
Gol, conforme Decreto de Padronização 
de Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1170-01, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia13/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 059/2018 – 
Processo Licitatório nº 064/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 2 (dois) veículos 
de passeio (Volkswagen Gol.1.0, 
conforme Decreto de Padronização de 
Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-06, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 13/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 060/2018 – 
Processo Licitatório nº 065/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 05(cinco) 
veículos de passeio (Volkswagen 
Gol.1.0, conforme Decreto de 
Padronização de Frotas), zero km, para 
os PSFs do Município, conforme 
Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-01, atendendo à 

LEI N° 3.474, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS DE PROFESSOR I; PROFESSOR II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas para os cargos de: Pedagogo, Professor I, Professor II – 
Artes, Professor II -  Ciências, Professor II – Educação Física, Professor II – Geografia, 
Professor II – História, Professor II – Inglês, Professor II – Matemática, Professor II – 
Português.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 2.278, 
de 22 de agosto de 2002.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar 
concurso público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

    

LEI N° 3.475, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA OS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas nos cargos de provimento efetivo: Advogado, Assistente 

Tabela de Vencimentos do Quadro Comissionado que não atingirem o valor 
correspondente ao Salário Mínimo Nacional vigente, após a publicação desta Lei, 
serão automaticamente reajustados para o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor.
Art. 2º - Os proventos de Inatividade da Câmara Municipal de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o percentual concedido no Artigo 1º desta Lei.
Art. 3º- As despesas geradas por esta Lei, correrão por conta do orçamento financeiro 
do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de Maio de 2018.
 Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO Ii
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

Social, Cirurgião Dentista Clínico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal 
Sanitário, Fisioterapeuta, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Generalista de PSF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Apoio Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Guarda Civil 
Municipal, Monitor, Técnico Enfermagem, Técnico Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Merendeira, Motorista.
Art. 2°. Os cargos efetivos constantes do parágrafo acima, a serem providos por 
concurso público, serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais – Lei n.º 3.229/2015.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar concurso 
público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

LEI N° 3.476, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS 
FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO 
GOVERNO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no orçamento 
em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do bairro 
Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

LEI N° 3.477, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E AGENTE DE ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo 
público para preenchimento de vagas para os empregos públicos de: Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
Parágrafo único. As descrições dos empregos, bem como os requisitos para 
contratação, os quantitativos de vagas, os valores salariais e as áreas de abrangência 
são constantes dos Anexos I, II e III desta lei.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 11.350, 
de 05 de outubro de 2006.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as contribuições e os requisitos mínimos para provimento 
dos empregos públicos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar processo 
seletivo público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar 
estabelecimentos comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade 
de combater a presença de vetores e zoonoses, bem como orientar a população 
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
3. Requisitos para Provimento:
Instrução: ensino fundamental completo.
4. Atribuições típicas:
• inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de 
combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e 
animais sinantrópicos, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação de focos de proliferação desses animais;
• realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 

procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos 
transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais 
peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, 
pulverizadores e outros materiais, conforme orientações dos órgãos responsáveis;
• inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação de larvas e coletando material 
para posterior análise;
• solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local 
apropriado, observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações 
preestabelecidas;
• aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo 
orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados;
• zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação 
dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo 
médico veterinário;
• trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades;
• realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população 
sobre os meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual 
e Federal;
• participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à 
comunidade, escolas e USF;
• participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que 
necessário;
• zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local 
de trabalho limpo e arrumado;
• utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
• executar outras atribuições afins.

1. Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na 
área de prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
3. Requisitos para provimento:
Instrução: ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que irá 
atuar, desde a data de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006 
4. Atribuições típicas:
• desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população 
da área  da unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade
• trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o 
território de uma unidade de saúde.
• realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, 
mantendo os cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da 
estratégia de saúde da família, com vistas a melhorar as condições de saúde da 
população local;
• efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral 
anotando as doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de 
vigilância epidemiológica do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, 
condições de higiene e habitabilidade das moradias, condições nutricionais dos 
moradores, entre outras que lhes venham a ser designadas;
• rastrear focos de doenças específicas;
• orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe;
• participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  
estabelecendo bons elos com outros setores e ou políticas que promovam a 
qualidade de vida;
• participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     
relacionados à saúde nas comunidades;
• colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais 
junto à população;
• auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
• auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à 
saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade 
constatada;
• orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino 
na rede pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras;

• colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 
identificação de problemas sociais na comunidade;
• participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer 
instituição solicitante;
• participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário;
• executar outras atribuições afins.

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

RETIFICAÇÃO
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ônibus, zero km, com capacidade mínima para 20 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 22959.877000/1180-11, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 14/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 062/2018 – Processo Licitatório nº 067/2018, cujo objetivo é a 
contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, tais como: Ventiladores, Longarinas, Computadores, Geladeira e etc., 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Secretaria de Saúde, conforme Emenda 
Parlamentar nº 22959.877000/1180-12, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 17/09/2018 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 057/2018 – Processo Licitatório nº 062/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços, incluindo somente a mão de obra, para realização de manutenção e 
conservação Predial (pequenos Reparos), para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares. O Credenciamento e o recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 18/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de 
agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 065/2018 – Processo Licitatório nº 070/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais Prestações de Serviços na Manutenção Preventiva e 
Corretiva, por hora trabalhada, em toda a Frota e Máquinas Pesadas e o 
Fornecimento de Peças Originais, sobre Maior Desconto na Tabela do Fabricante. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 12/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

LEIS

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 03,00% (três por cento), sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente da Câmara Municipal de 
Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a tabela de 
vencimentos dos cargos em comissão (DAS), permanece inalterado, vigorando de 
acordo com a tabela do Anexo II desta presente lei.
 § 3º - Os níveis da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente e os símbolos da 

DECRETOS

DECRETO N.º 1.606/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL no orçamento em vigor, com a seguinte 
discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do 
bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 27 de Agosto de 2018

PUBLICAÇÕES

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 063/2018 – Processo Licitatório nº 068/2018, cujo objetivo é a 
Permissão de Uso de Espaço Público, em caráter oneroso, para exploração, com 
concessão de stands, barracas, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, 
comercialização de bebidas a terceiros, camarote com cobrança de ingresso, bem 
como exploração de propaganda em telões, no Parque de Exposições Antônio 
Avelino de Oliveira, mediante a disponibilização de infraestrutura, por ocasião da 
XLIV Exposição Agropecuária de Paraíba do sul nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro 
de 2018. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 064/2018 – Processo Licitatório nº 069/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de Jornal Diário, de circulação local e regional, Formato Standard de 
circulação Municipal e Regional, para a Publicação de Aviso de Licitações, Editais, 
Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexos do Relatório de 
Gestão Fiscal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Julgamentos entre outros 
Atos Oficiais, inerentes a Lei Federal nº8666/93 e suas alterações, da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 14/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 061/2018 – 
Processo Licitatório nº 066/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 02(dois) Micro 

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
oPregão Presencial nº 058/2018 – 
Processo Licitatório nº 063/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de Equipamentos e 
Mat. Permanente, tais como: Armário 
Vitrine, Geladeira, Cadeiras, Ar 
condicionado, Balde a Pedal, Mobiliário 
e 2 veículos de passeio (Volkswagen 
Gol, conforme Decreto de Padronização 
de Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1170-01, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia13/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 059/2018 – 
Processo Licitatório nº 064/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 2 (dois) veículos 
de passeio (Volkswagen Gol.1.0, 
conforme Decreto de Padronização de 
Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-06, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 13/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 060/2018 – 
Processo Licitatório nº 065/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 05(cinco) 
veículos de passeio (Volkswagen 
Gol.1.0, conforme Decreto de 
Padronização de Frotas), zero km, para 
os PSFs do Município, conforme 
Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-01, atendendo à 

LEI N° 3.474, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS DE PROFESSOR I; PROFESSOR II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas para os cargos de: Pedagogo, Professor I, Professor II – 
Artes, Professor II -  Ciências, Professor II – Educação Física, Professor II – Geografia, 
Professor II – História, Professor II – Inglês, Professor II – Matemática, Professor II – 
Português.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 2.278, 
de 22 de agosto de 2002.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar 
concurso público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

    

LEI N° 3.475, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA OS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas nos cargos de provimento efetivo: Advogado, Assistente 

Tabela de Vencimentos do Quadro Comissionado que não atingirem o valor 
correspondente ao Salário Mínimo Nacional vigente, após a publicação desta Lei, 
serão automaticamente reajustados para o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor.
Art. 2º - Os proventos de Inatividade da Câmara Municipal de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o percentual concedido no Artigo 1º desta Lei.
Art. 3º- As despesas geradas por esta Lei, correrão por conta do orçamento financeiro 
do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de Maio de 2018.
 Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO Ii
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

Social, Cirurgião Dentista Clínico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal 
Sanitário, Fisioterapeuta, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Generalista de PSF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Apoio Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Guarda Civil 
Municipal, Monitor, Técnico Enfermagem, Técnico Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Merendeira, Motorista.
Art. 2°. Os cargos efetivos constantes do parágrafo acima, a serem providos por 
concurso público, serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais – Lei n.º 3.229/2015.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar concurso 
público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

CARGO PRÉ-REQUISITOS REMUNERA
ÇÃO/ NÍVEL 

VAGAS 
IMEDIAT

AS 
Nível Superior 

ADVOGADO Curso de Nível Superior em Direito e 
registro profissional correspondente 

1.776,02 
NS II 01 

ASSISTENTE SOCIAL 
Curso de Nível Superior em Serviço 
Social e registro profissional 
correspondente.  

1.776,02 
NS II 01 

CIRURGIÃO 
DENTISTA CLÍNICO 

Curso Superior em Odontologia e registro 
profissional correspondente. 

2.659,11 
NS III 01 

FISCAL DE OBRAS E 
POSTURAS 

Curso de Nível Superior em Engenharia 
ou Arquitetura e registro profissional 
correspondente. 

1.616,90 
NS I 01 

FISCAL DE TRIBUTOS Curso Superior e registro profissional 
correspondente. 

1.616,90 
NS I 01 

FISCAL SANITÁRIO 

Curso Superior em Medicina Veterinária, 
Engenharia de Alimentos, Nutrição ou 
outro Curso Superior que garanta 
capacitação específica para as ações de 
vigilância sanitária. 

1.616,90 
NS I 01 

FISIOTERAPEUTA Curso de Nível Superior em Fisioterapia e 
registro profissional correspondente  

1.776,02 
NS II 03 

MÉDICO 
ANGIOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Angiologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe.  

2.930,74 
NS IV 01 

MÉDICO 
CARDIOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Cardiologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe.  

2.930,74 
NS IV 02 

MÉDICO 
GENERALISTA PSF 

Curso de Nível Superior em Medicina e 
registro no respectivo Conselho de Classe.  

5.861,52 
NS V 06 

MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBS
TETRA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Ginecologia e Obstetrícia e registro no 
respectivo Conselho de Classe.  

2.930,74 
NS IV 01 

MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Infectologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe.  

2.930,74 
NS IV 01 

MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em 
Oftalmologia e registro no respectivo 
Conselho de Classe.  

2.930,74 
NS IV 02 

MÉDICO 
ORTOPEDISTA 

Curso de Nível Superior em Medicina, 
acrescido de Especialização em Ortopedia 
e registro no respectivo Conselho de 
Classe.  

 
2.930,74 
NS IV 

01 

LEI N° 3.476, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS 
FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO 
GOVERNO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no orçamento 
em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do bairro 
Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

LEI N° 3.477, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E AGENTE DE ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo 
público para preenchimento de vagas para os empregos públicos de: Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
Parágrafo único. As descrições dos empregos, bem como os requisitos para 
contratação, os quantitativos de vagas, os valores salariais e as áreas de abrangência 
são constantes dos Anexos I, II e III desta lei.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 11.350, 
de 05 de outubro de 2006.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as contribuições e os requisitos mínimos para provimento 
dos empregos públicos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar processo 
seletivo público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar 
estabelecimentos comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade 
de combater a presença de vetores e zoonoses, bem como orientar a população 
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
3. Requisitos para Provimento:
Instrução: ensino fundamental completo.
4. Atribuições típicas:
• inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de 
combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e 
animais sinantrópicos, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação de focos de proliferação desses animais;
• realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 

procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos 
transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais 
peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, 
pulverizadores e outros materiais, conforme orientações dos órgãos responsáveis;
• inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação de larvas e coletando material 
para posterior análise;
• solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local 
apropriado, observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações 
preestabelecidas;
• aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo 
orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados;
• zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação 
dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo 
médico veterinário;
• trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades;
• realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população 
sobre os meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual 
e Federal;
• participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à 
comunidade, escolas e USF;
• participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que 
necessário;
• zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local 
de trabalho limpo e arrumado;
• utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
• executar outras atribuições afins.

1. Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na 
área de prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
3. Requisitos para provimento:
Instrução: ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que irá 
atuar, desde a data de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006 
4. Atribuições típicas:
• desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população 
da área  da unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade
• trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o 
território de uma unidade de saúde.
• realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, 
mantendo os cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da 
estratégia de saúde da família, com vistas a melhorar as condições de saúde da 
população local;
• efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral 
anotando as doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de 
vigilância epidemiológica do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, 
condições de higiene e habitabilidade das moradias, condições nutricionais dos 
moradores, entre outras que lhes venham a ser designadas;
• rastrear focos de doenças específicas;
• orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe;
• participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  
estabelecendo bons elos com outros setores e ou políticas que promovam a 
qualidade de vida;
• participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     
relacionados à saúde nas comunidades;
• colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais 
junto à população;
• auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
• auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à 
saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade 
constatada;
• orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino 
na rede pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras;

• colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 
identificação de problemas sociais na comunidade;
• participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer 
instituição solicitante;
• participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário;
• executar outras atribuições afins.

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

RETIFICAÇÃO



ônibus, zero km, com capacidade mínima para 20 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 22959.877000/1180-11, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 14/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 062/2018 – Processo Licitatório nº 067/2018, cujo objetivo é a 
contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, tais como: Ventiladores, Longarinas, Computadores, Geladeira e etc., 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Secretaria de Saúde, conforme Emenda 
Parlamentar nº 22959.877000/1180-12, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 17/09/2018 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 057/2018 – Processo Licitatório nº 062/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços, incluindo somente a mão de obra, para realização de manutenção e 
conservação Predial (pequenos Reparos), para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares. O Credenciamento e o recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 18/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de 
agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 065/2018 – Processo Licitatório nº 070/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais Prestações de Serviços na Manutenção Preventiva e 
Corretiva, por hora trabalhada, em toda a Frota e Máquinas Pesadas e o 
Fornecimento de Peças Originais, sobre Maior Desconto na Tabela do Fabricante. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 12/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

LEIS

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 03,00% (três por cento), sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente da Câmara Municipal de 
Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a tabela de 
vencimentos dos cargos em comissão (DAS), permanece inalterado, vigorando de 
acordo com a tabela do Anexo II desta presente lei.
 § 3º - Os níveis da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente e os símbolos da 

DECRETOS

DECRETO N.º 1.606/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL no orçamento em vigor, com a seguinte 
discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do 
bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 27 de Agosto de 2018

PUBLICAÇÕES

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 063/2018 – Processo Licitatório nº 068/2018, cujo objetivo é a 
Permissão de Uso de Espaço Público, em caráter oneroso, para exploração, com 
concessão de stands, barracas, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, 
comercialização de bebidas a terceiros, camarote com cobrança de ingresso, bem 
como exploração de propaganda em telões, no Parque de Exposições Antônio 
Avelino de Oliveira, mediante a disponibilização de infraestrutura, por ocasião da 
XLIV Exposição Agropecuária de Paraíba do sul nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro 
de 2018. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 064/2018 – Processo Licitatório nº 069/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de Jornal Diário, de circulação local e regional, Formato Standard de 
circulação Municipal e Regional, para a Publicação de Aviso de Licitações, Editais, 
Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexos do Relatório de 
Gestão Fiscal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Julgamentos entre outros 
Atos Oficiais, inerentes a Lei Federal nº8666/93 e suas alterações, da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 14/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 061/2018 – 
Processo Licitatório nº 066/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 02(dois) Micro 

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
oPregão Presencial nº 058/2018 – 
Processo Licitatório nº 063/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de Equipamentos e 
Mat. Permanente, tais como: Armário 
Vitrine, Geladeira, Cadeiras, Ar 
condicionado, Balde a Pedal, Mobiliário 
e 2 veículos de passeio (Volkswagen 
Gol, conforme Decreto de Padronização 
de Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1170-01, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia13/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 059/2018 – 
Processo Licitatório nº 064/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 2 (dois) veículos 
de passeio (Volkswagen Gol.1.0, 
conforme Decreto de Padronização de 
Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-06, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 13/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 060/2018 – 
Processo Licitatório nº 065/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 05(cinco) 
veículos de passeio (Volkswagen 
Gol.1.0, conforme Decreto de 
Padronização de Frotas), zero km, para 
os PSFs do Município, conforme 
Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-01, atendendo à 

LEI N° 3.474, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS DE PROFESSOR I; PROFESSOR II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas para os cargos de: Pedagogo, Professor I, Professor II – 
Artes, Professor II -  Ciências, Professor II – Educação Física, Professor II – Geografia, 
Professor II – História, Professor II – Inglês, Professor II – Matemática, Professor II – 
Português.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 2.278, 
de 22 de agosto de 2002.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar 
concurso público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

    

LEI N° 3.475, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA OS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas nos cargos de provimento efetivo: Advogado, Assistente 

Tabela de Vencimentos do Quadro Comissionado que não atingirem o valor 
correspondente ao Salário Mínimo Nacional vigente, após a publicação desta Lei, 
serão automaticamente reajustados para o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor.
Art. 2º - Os proventos de Inatividade da Câmara Municipal de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o percentual concedido no Artigo 1º desta Lei.
Art. 3º- As despesas geradas por esta Lei, correrão por conta do orçamento financeiro 
do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de Maio de 2018.
 Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO Ii
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO
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Social, Cirurgião Dentista Clínico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal 
Sanitário, Fisioterapeuta, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Generalista de PSF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Apoio Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Guarda Civil 
Municipal, Monitor, Técnico Enfermagem, Técnico Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Merendeira, Motorista.
Art. 2°. Os cargos efetivos constantes do parágrafo acima, a serem providos por 
concurso público, serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais – Lei n.º 3.229/2015.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar concurso 
público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

LEI N° 3.476, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS 
FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO 
GOVERNO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no orçamento 
em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do bairro 
Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

LEI N° 3.477, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E AGENTE DE ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo 
público para preenchimento de vagas para os empregos públicos de: Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
Parágrafo único. As descrições dos empregos, bem como os requisitos para 
contratação, os quantitativos de vagas, os valores salariais e as áreas de abrangência 
são constantes dos Anexos I, II e III desta lei.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 11.350, 
de 05 de outubro de 2006.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as contribuições e os requisitos mínimos para provimento 
dos empregos públicos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar processo 
seletivo público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar 
estabelecimentos comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade 
de combater a presença de vetores e zoonoses, bem como orientar a população 
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
3. Requisitos para Provimento:
Instrução: ensino fundamental completo.
4. Atribuições típicas:
• inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de 
combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e 
animais sinantrópicos, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação de focos de proliferação desses animais;
• realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 

procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos 
transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais 
peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, 
pulverizadores e outros materiais, conforme orientações dos órgãos responsáveis;
• inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação de larvas e coletando material 
para posterior análise;
• solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local 
apropriado, observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações 
preestabelecidas;
• aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo 
orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados;
• zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação 
dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo 
médico veterinário;
• trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades;
• realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população 
sobre os meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual 
e Federal;
• participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à 
comunidade, escolas e USF;
• participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que 
necessário;
• zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local 
de trabalho limpo e arrumado;
• utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
• executar outras atribuições afins.

1. Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na 
área de prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
3. Requisitos para provimento:
Instrução: ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que irá 
atuar, desde a data de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006 
4. Atribuições típicas:
• desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população 
da área  da unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade
• trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o 
território de uma unidade de saúde.
• realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, 
mantendo os cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da 
estratégia de saúde da família, com vistas a melhorar as condições de saúde da 
população local;
• efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral 
anotando as doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de 
vigilância epidemiológica do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, 
condições de higiene e habitabilidade das moradias, condições nutricionais dos 
moradores, entre outras que lhes venham a ser designadas;
• rastrear focos de doenças específicas;
• orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe;
• participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  
estabelecendo bons elos com outros setores e ou políticas que promovam a 
qualidade de vida;
• participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     
relacionados à saúde nas comunidades;
• colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais 
junto à população;
• auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
• auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à 
saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade 
constatada;
• orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino 
na rede pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras;

• colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 
identificação de problemas sociais na comunidade;
• participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer 
instituição solicitante;
• participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário;
• executar outras atribuições afins.

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

RETIFICAÇÃO



ônibus, zero km, com capacidade mínima para 20 passageiros, para a Secretaria de 
Saúde, conforme Emenda Parlamentar nº 22959.877000/1180-11, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 14/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 062/2018 – Processo Licitatório nº 067/2018, cujo objetivo é a 
contratação de empresas para fornecimento de Equipamentos e Materiais 
Permanentes, tais como: Ventiladores, Longarinas, Computadores, Geladeira e etc., 
para Unidades Básicas de Saúde (UBS) a Secretaria de Saúde, conforme Emenda 
Parlamentar nº 22959.877000/1180-12, atendendo à Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 17/09/2018 às 14:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 057/2018 – Processo Licitatório nº 062/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais contratações de empresas especializadas para prestação 
de serviços, incluindo somente a mão de obra, para realização de manutenção e 
conservação Predial (pequenos Reparos), para atender à demanda da Secretaria 
Municipal de Educação e Unidades Escolares. O Credenciamento e o recebimento 
dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 18/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
Centro. O Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de 
agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 065/2018 – Processo Licitatório nº 070/2018, cujo objetivo é o Registro 
de Preços para eventuais Prestações de Serviços na Manutenção Preventiva e 
Corretiva, por hora trabalhada, em toda a Frota e Máquinas Pesadas e o 
Fornecimento de Peças Originais, sobre Maior Desconto na Tabela do Fabricante. O 
Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e “Habilitação” se dará 
no dia 12/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário 
de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser prestadas através do telefone: 
(24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro Cronge Bouzada 
– Prefeito Municipal.

LEIS

LEI N° 3.473, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
EMENTA: CONCEDE REAJUSTE SALARIAL PARA OS CARGOS EFETIVOS DO 
QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, 
CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 
EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 136 DA LEI N° 3.229/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido reajuste salarial de 03,00% (três por cento), sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Servidores Efetivos do Quadro Permanente da Câmara Municipal de 
Paraíba do Sul.
 § 1º - O Anexo I da Lei nº 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a Tabela de 
Vencimentos dos Cargos Efetivos, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta 
presente Lei.
§ 2º - O Anexo II da Lei n° 3.395 de 11 de Julho de 2017, que dispõe sobre a tabela de 
vencimentos dos cargos em comissão (DAS), permanece inalterado, vigorando de 
acordo com a tabela do Anexo II desta presente lei.
 § 3º - Os níveis da Tabela de Vencimentos do Quadro Permanente e os símbolos da 

DECRETOS

DECRETO N.º 1.606/2018
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DO 
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO GOVERNO 
FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL no orçamento em vigor, com a seguinte 
discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do 
bairro Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 27 de Agosto de 2018

PUBLICAÇÕES

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 063/2018 – Processo Licitatório nº 068/2018, cujo objetivo é a 
Permissão de Uso de Espaço Público, em caráter oneroso, para exploração, com 
concessão de stands, barracas, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, 
comercialização de bebidas a terceiros, camarote com cobrança de ingresso, bem 
como exploração de propaganda em telões, no Parque de Exposições Antônio 
Avelino de Oliveira, mediante a disponibilização de infraestrutura, por ocasião da 
XLIV Exposição Agropecuária de Paraíba do sul nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro 
de 2018. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de segunda 
a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 
Presencial nº 064/2018 – Processo Licitatório nº 069/2018, cujo objetivo é a 
Contratação de Jornal Diário, de circulação local e regional, Formato Standard de 
circulação Municipal e Regional, para a Publicação de Aviso de Licitações, Editais, 
Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexos do Relatório de 
Gestão Fiscal da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Julgamentos entre outros 
Atos Oficiais, inerentes a Lei Federal nº8666/93 e suas alterações, da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes 
“Proposta” e “Habilitação” se dará no dia 11/09/2018 às 15:00 horas, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas. Informações poderão ser 
prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 28 de agosto de 2018 
– Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 14/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 061/2018 – 
Processo Licitatório nº 066/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 02(dois) Micro 

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
oPregão Presencial nº 058/2018 – 
Processo Licitatório nº 063/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de Equipamentos e 
Mat. Permanente, tais como: Armário 
Vitrine, Geladeira, Cadeiras, Ar 
condicionado, Balde a Pedal, Mobiliário 
e 2 veículos de passeio (Volkswagen 
Gol, conforme Decreto de Padronização 
de Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1170-01, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia13/09/2018 às 10:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 059/2018 – 
Processo Licitatório nº 064/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 2 (dois) veículos 
de passeio (Volkswagen Gol.1.0, 
conforme Decreto de Padronização de 
Frotas), para os PSFs do Município, 
conforme Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-06, atendendo à 
Secretaria Municipal de Saúde. O 
Credenciamento e o recebimento dos 
envelopes “Proposta” e “Habilitação” se 
dará no dia 13/09/2018 às 15:00 horas, 
na Sede da Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 
encontra-se disponível, gratuitamente, 
na Sede da Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 
08:30 às 18:00 horas. Informações 
poderão ser prestadas através do 
telefone: (24)2263-4469. Paraíba do 
Sul, 28 de agosto de 2018 – Alessandro 
Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

APREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
Pregão Presencial nº 060/2018 – 
Processo Licitatório nº 065/2018, cujo 
objetivo é a contratação de empresas 
para fornecimento de 05(cinco) 
veículos de passeio (Volkswagen 
Gol.1.0, conforme Decreto de 
Padronização de Frotas), zero km, para 
os PSFs do Município, conforme 
Emenda Parlamentar nº 
22959.877000/1180-01, atendendo à 

LEI N° 3.474, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA CARGOS DE PROFESSOR I; PROFESSOR II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas para os cargos de: Pedagogo, Professor I, Professor II – 
Artes, Professor II -  Ciências, Professor II – Educação Física, Professor II – Geografia, 
Professor II – História, Professor II – Inglês, Professor II – Matemática, Professor II – 
Português.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 2.278, 
de 22 de agosto de 2002.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar 
concurso público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO

    

LEI N° 3.475, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR CONCURSO PÚBLICO 
PARA OS CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar concurso público para 
preenchimento de vagas nos cargos de provimento efetivo: Advogado, Assistente 

Tabela de Vencimentos do Quadro Comissionado que não atingirem o valor 
correspondente ao Salário Mínimo Nacional vigente, após a publicação desta Lei, 
serão automaticamente reajustados para o valor do Salário Mínimo Nacional em vigor.
Art. 2º - Os proventos de Inatividade da Câmara Municipal de Paraíba do Sul serão 
reajustados de acordo com o percentual concedido no Artigo 1º desta Lei.
Art. 3º- As despesas geradas por esta Lei, correrão por conta do orçamento financeiro 
do exercício de 2018 da Câmara Municipal de Paraíba do Sul.
Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros 
retroativos a 1º de Maio de 2018.
 Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 09 de Agosto de 2018.

ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

ANEXO Ii
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO

Social, Cirurgião Dentista Clínico, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos, Fiscal 
Sanitário, Fisioterapeuta, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico 
Generalista de PSF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Infectologista, Médico 
Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pneumologista, Médico 
Ultrassonografista, Médico Urologista, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Auxiliar de Apoio Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Guarda Civil 
Municipal, Monitor, Técnico Enfermagem, Técnico Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços 
Gerais, Merendeira, Motorista.
Art. 2°. Os cargos efetivos constantes do parágrafo acima, a serem providos por 
concurso público, serão regidos pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Municipais – Lei n.º 3.229/2015.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as atribuições e os requisitos mínimos para provimento dos 
cargos efetivos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar concurso 
público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I
CARGOS EFETIVOS A SEREM PROVIDOS POR CONCURSO PÚBLICO
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LEI N° 3.476, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA RECEBER RECURSOS 
FINANCEIROS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO AO CRESCIMENTO (PAC2) DO 
GOVERNO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso das 
atribuições de seu cargo, especialmente a prevista na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal n° 4.320/64 e da Lei Orçamentária Municipal em vigor, faz 
saber que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no orçamento 
em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art. 2º - Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° são oriundos 
do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) do Governo Federal, não 
previsto anteriormente quando da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária em 
vigor, que resultará em um aumento espontâneo de arrecadação da referida fonte.
Art. 3º - O valor discriminado no Art. 1º desta Lei deverá ser utilizado, exclusivamente, 
para retomada da construção de uma unidade de educação infantil – Creche do bairro 
Inema, 2° distrito deste Município.
Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

LEI N° 3.477, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR PROCESSO SELETIVO 
PÚBLICO PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E AGENTE DE ENDEMIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Faço saber que a Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar processo seletivo 
público para preenchimento de vagas para os empregos públicos de: Agente 
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
Parágrafo único. As descrições dos empregos, bem como os requisitos para 
contratação, os quantitativos de vagas, os valores salariais e as áreas de abrangência 
são constantes dos Anexos I, II e III desta lei.
Art. 2°. Aplica-se ao regime de trabalho desses servidores o disposto na Lei n.º 11.350, 
de 05 de outubro de 2006.
Art. 3º. No prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da vigência desta Lei, serão 
publicados Editais, com as contribuições e os requisitos mínimos para provimento 
dos empregos públicos relacionados no Anexo I do presente texto legal.
Art. 4°. Para dar cumprimento ao disposto no art. 1º a Prefeitura fará realizar processo 
seletivo público no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.
Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 2018

ANEXO I – DESCRIÇÃO, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a inspecionar 
estabelecimentos comerciais e residenciais e logradouros públicos com a finalidade 
de combater a presença de vetores e zoonoses, bem como orientar a população 
quanto aos meios de eliminação dos focos de proliferação.
3. Requisitos para Provimento:
Instrução: ensino fundamental completo.
4. Atribuições típicas:
• inspecionar estabelecimentos comerciais e residenciais com a finalidade de 
combater a presença de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas e 
animais sinantrópicos, bem como orientar a população quanto aos meios de 
eliminação de focos de proliferação desses animais;
• realizar visitas à comunidade, a fim de esclarecer e orientar a população acerca dos 

procedimentos pertinentes, visando evitar a formação e acúmulo de focos 
transmissores de moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• eliminar focos de proliferação de bactérias parasitas, roedores, fungos, animais 
peçonhentos e hematófagos, utilizando pesticidas, produtos químicos, 
pulverizadores e outros materiais, conforme orientações dos órgãos responsáveis;
• inspecionar poços, fossos, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas em geral, 
examinando a existência de focos de contaminação de larvas e coletando material 
para posterior análise;
• solicitar ao órgão competente a apreensão e condução de semoventes para local 
apropriado, observando o estado de saúde dos animais, seguindo orientações 
preestabelecidas;
• aplicar substâncias antiparasitárias em animais, preparando a solução segundo 
orientação recebida e utilizando pulverizadores e outros materiais apropriados;
• zelar pelas condições de saúde dos animais, observando-os e identificando os 
doentes, comunicando a ocorrência ao superior imediato para evitar a contaminação 
dos demais e solicitando orientação quanto à medicação a ser ministrada pelo 
médico veterinário;
• trabalhar em parceria com a ESF do bairro, atendendo às necessidades;
• realizar visitas à comunidade, com o objetivo de esclarecer e orientar a população 
sobre os meios de evitar ocorrência de criadouros, focos de agentes transmissores de 
moléstias infecto-contagiosas e parasitárias;
• acatar normas e orientações técnicas dos órgãos superiores dos Governos Estadual 
e Federal;
• participar de campanhas, mutirões e eventos de educação continuada junto à 
comunidade, escolas e USF;
• participar das Campanhas de Vacinação em combate às zoonoses preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que 
necessário;
• zelar pelas normas de segurança na execução das tarefas bem como manter o local 
de trabalho limpo e arrumado;
• utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
• executar outras atribuições afins.

1. Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
2. Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a executar tarefas na 
área de prevenção, promoção e educação em saúde mediante ações domiciliares, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
3. Requisitos para provimento:
Instrução: ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que irá 
atuar, desde a data de publicação do Edital, de acordo com Lei n.º 11.350/2006 
4. Atribuições típicas:
• desenvolver ações que busquem a integração da equipe de saúde com a população 
da área  da unidade de saúde, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade
• trabalhar em área com limites definidos, determinada em microáreas, que compõe o 
território de uma unidade de saúde.
• realizar visitas domiciliares regulares a toda a população de sua microárea, 
mantendo os cadastros atualizados e  em conjunto com os demais membros da 
estratégia de saúde da família, com vistas a melhorar as condições de saúde da 
população local;
• efetuar levantamento censitário dos habitantes, das condições de saúde em geral 
anotando as doenças existentes para comunicar à equipe médica e ao sistema de 
vigilância epidemiológica do Município, levantar óbitos, cadernos de vacinação, 
condições de higiene e habitabilidade das moradias, condições nutricionais dos 
moradores, entre outras que lhes venham a ser designadas;
• rastrear focos de doenças específicas;
• orientar a comunidade para a promoção da saúde, prevenção de doenças, de acordo 
com o planejamento da equipe;
• participar de projetos de educação sanitária e ambiental e outras ações  
estabelecendo bons elos com outros setores e ou políticas que promovam a 
qualidade de vida;
• participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços     
relacionados à saúde nas comunidades;
• colaborar na implantação e acompanhamento de programas sociais e assistenciais 
junto à população;
• auxiliar na divulgação de meios profiláticos, preventivos e assistenciais; 
• auxiliar na orientação da comunidade em face de problemas sociais relacionados à 
saúde, encaminhando-os às entidades específicas de acordo com a necessidade 
constatada;
• orientar a população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
• participar do desenvolvimento de ações educativas nos estabelecimentos de ensino 
na rede pública e na comunidade, auxiliando na organização de palestras;

• colaborar no levantamento de dados socioeconômicos e estatísticos para estudo e 
identificação de problemas sociais na comunidade;
• participar de palavras de cunho preventivo em empresas, escolas ou qualquer 
instituição solicitante;
• participar das Campanhas de Vacinação preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Governo Estadual e Governo Municipal, sempre que necessário;
• executar outras atribuições afins.

ANEXO II – TABELA DE VENCIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

RETIFICAÇÃO
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Conselho de Segurança 
realiza reunião no bairro 
Liberdade

 O Conselho Comunitário de 
Segurança (CONSEG) realizou na 
terça-feira, dia 28 de agosto, reunião 
com os moradores do bairro 
Liberdade/Santa Josefa que contou 
com a presença de autoridades e 
representantes das forças de 
segurança do município.
 Foram debatidas diversas 
demandas de segurança do bairro e 
apresentadas proposta para 
desenvolvimento de ações sociais 
que beneficiem os moradores e 
colaborem no combate à violência e 
o ingresso de jovens no tráfico de 
drogas.
 A prefeitura municipal 
oferece apoio ao CONSEG e esteve 
representada na reunião pelo 
secretário de Defesa Civil, 
Segurança e Ordem Pública, 

Anderson da Costa Santana, a 
subsecretária de saúde, Jeisan 
Bernardes, e a representante a 
secretaria de educação, Ana Ferreira 
Rodrigues.
 Estiveram presentes na 
reunião Gilcinei Amaral - presidente 
do CONSEG; Dra. Cláudia Nardy 
Abbud - Delegada de Polícia Civil de 
Paraíba do Sul; o Capitão Carlos 
Machado – Comandante da 2ª 
Companhia de Polícia Militar de 
Paraíba do Sul; Cosme Geovane – 
Comandante da Guarda Civil 
Municipal; e Elizabeth Alves – 
diretora da Escola Municipal Arcanjo 
Antonino Lopes (Tim Lopes).
 As reuniões do CONSEG 
serão realizadas em diferentes 
bairros da cidade e acontece toda 
última terça-feira do mês.
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