
PORTARIA
  
P O R T A R I A  N.º 264/2020

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

R E S O L V E:

                                  C O N C E D E R 
( 15) QUINZE MESES DE LICENÇA 
PREMIO A ANA MARIA DOS 
SANTOS LEITE DE JESUS,  
SERVENTE DE ESCOLA, LOTADA 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 
01/06/2020 A 01/09/2021, DE 
ACORDO COM O PROCESSO 
2020/3/2970.

                                       REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,          
13 DE MAIO DE 2020

                                               
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA  

NA  PORTARIA 263/2020, 
DESCONSIDERAR A NOMEAÇÃO 
DE  PEDRO PAULO SUZANO 
SALOMÃO,  PARA O CARGO DE 
COORDENADOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA, POR MOTIVO DE TER 
SIDO FEITA INCORRETAMENTE.

PARAIBA DO SUL, 13 DE MAIO DE 
2020

EXTRATOS 

EXTRATO CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL COVID-19 
CONTRATO N.º 043/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: SHEYLA 
APARECIDA FONSECA DE 
ARAÚJO  nacionalidade brasileira, 
RG n.º 0094020567 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Mariano Procópio, 274/306 – 
Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal, com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.874,15 (dois mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quinze 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
044/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: ROSILAINE DA 
SILVA JALOTO, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 200211514 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Francisco Ibrahim, 276 – 
Centenário – Vassouras/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 10/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
045/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: GILVAN PIRES 
PASSOS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 131202186 IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre 
Abrahão, 95/02 – Centro – Paraíba 
do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
046/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: EDILAINE RAMOS 
DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 103505152 IFP/RJ, 
residente e domiciliada na Rua XXI 
de Abril, 60 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
047/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: LAÍZE ANDRADE 
MASCARENHAS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 1207100722 SSP, 
residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 313/305 – São Mateus – 
Juiz de Fora/MG.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 
048/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: MARCELA DO 
VALLE BISOLI, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 12699476-3, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
206/1001– Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 01/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
049/2020 
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 52691968 CRM, 
residente e domiciliado na Vila 
Pedro Vogel, 55 – Bingen – 
Petrópolis/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 17/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
050/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: RICARDO 

AUGUSTO CÉSAR SOARES, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
751700351 DETRAN, residente e 
domiciliado na Estrada Nicolau 
Rivello, 250 – Centro – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 09/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
051/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ LIMA 
RAMALHO, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 234693719 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Rufino Lima, 76/06 – Vila Isabel – 
Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 

para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 02/05/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
052/2020
EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA 
DE ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
129925053 DETRAN, residente e 
domiciliada na Rua Lazarinis, 105 – 
Bela Vista – Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
053/2020
EDITAL 05/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: KARLLA LISBOA 
SIMONIS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 208074831 CFE, residente e 
domiciliada na Rua Guaribu Velho, 
94 – Califórnia – Paty do Alferes/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
054/2020
EDITAL 10/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ. 

CONTRATADO: MICHELE DOS 
SANTOS CABRAL, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 131202830 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Marco Aurélio 
Bonfante, 281/401 – Portal do Sol – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 055/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: NICAELE 

APARECIDA DE ALMEIDA 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 243208196 DETRAN, residente 

e domiciliada na Rua Visconde da 

Paraíba, 120 – Centro – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 056/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROSILENE DE 

PAULA SILVA, nacionalidade 

brasileira, RG n.º 085495919 

DETRAN, residente e domiciliada na 

Rua Randolfo Pena, 1072 – Grama – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o 

sujeito a 40 (quarenta) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.271,84 (um mil duzentos e setenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 24/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 057/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ 

DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 106294606 DETRAN, 

residente e domiciliado na Rua 

Laudelina Pires, 100 – Liberdade – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil, duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.
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Secretaria de Educação lança 
Plataforma de Atividade para 
alunos da Rede Municipal
 A Secretaria Municipal de 
Educação lançou na última sexta-feira, 
dia 8, a Plataforma Online de 
Atividades da Rede Municipal de 
Ensino de Paraíba do Sul, para que os 
alunos possam praticar escrita, leitura 
e resolução de problemas em casa 
durante o período de suspensão das 
aulas. A plataforma contém atividades 
para alunos de todos os anos 
escolares, da Educação Infantil ao 
Ensino de Jovens e Adultos (EJA), 
além de conteúdo específico para 
alunos da Educação Inclusiva e alunos 
surdos.
 A Plataforma está dividida em 
turmas por ano de escolaridade e o 
aluno tem a opção de visualizar o 
material, realizar a impressão ou baixar 
todas as atividades no celular ou 
computador. A Plataforma também 
oferece espaços de diálogo, na qual os 
alunos podem tirar dúvidas com os 
professores e fazer comentários a 
respeito do conteúdo, uma forma de 
recriar o ambiente de sala de aula e 
aproximar educadores e estudantes.
 A Secretaria de Educação 
disponibilizou nas suas redes sociais 
oficiais no Facebook e Instagram um 
vídeo tutorial para orientar pais e 
alunos de como acessar corretamente 
a Plataforma e o conteúdo de 
atividades.
 A Secretaria de Educação 
também disponibilizará todo o 
material em uma versão impressa que 
será entregue aos pais nas escolas, 
como forma de garantir que 100% dos 
alunos da Rede Municipal tenham 
acesso às atividades. A entrega será 
organizada por cada unidade em 

conjunto com a Secretaria de 
Educação, para evitar filas e 
aglomerações, seguindo os 
protocolos de segurança da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Todos os pais serão devidamente 
informados pela direção das 
unidades escolares a respeito das 
datas e horários de liberação do 
material impresso e quando deverão 
buscá-lo.
 O caderno de atividades 
impresso será recolhido pela escola 
no mês de junho para que os 
professores possam realizar a 

correção das atividades, e 
posteriormente um novo material 
seja enviado aos alunos. As 
atividades propostas passarão a 
contar como carga horária, mas não 
haverá conteúdos novos e as 
respostas não serão avaliadas como 
nota para os alunos.                                                             
 A secretária de educação 
Neila Bouzada destacou que a 
criação da Plataforma segue o que 
determinam os órgãos superiores de 
educação no país e que toda equipe 
está empenhada e oferecer um 
material de qualidade aos alunos.

 “Nada substitui o trabalho 
de professor e aluno em sala de 
aula, mas neste momento, nós da 
Secretaria de Educação estamos 
fazendo tudo que está ao nosso 
alcance para continuarmos 
seguindo em frente. Criamos no 
mês de abril os grupos de 
atividades no Facebook, lançamos 
agora a Plataforma de Atividades 
e entregaremos o material 
impresso a mais de 6 mil alunos. 
Tudo este trabalho tem sido feito 
com muita atenção e cuidado.” – 
disse Neila.



PORTARIA
  
P O R T A R I A  N.º 264/2020

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

R E S O L V E:

                                  C O N C E D E R 
( 15) QUINZE MESES DE LICENÇA 
PREMIO A ANA MARIA DOS 
SANTOS LEITE DE JESUS,  
SERVENTE DE ESCOLA, LOTADA 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 
01/06/2020 A 01/09/2021, DE 
ACORDO COM O PROCESSO 
2020/3/2970.

                                       REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,          
13 DE MAIO DE 2020

                                               
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA  

NA  PORTARIA 263/2020, 
DESCONSIDERAR A NOMEAÇÃO 
DE  PEDRO PAULO SUZANO 
SALOMÃO,  PARA O CARGO DE 
COORDENADOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA, POR MOTIVO DE TER 
SIDO FEITA INCORRETAMENTE.

PARAIBA DO SUL, 13 DE MAIO DE 
2020

EXTRATOS 

EXTRATO CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL COVID-19 
CONTRATO N.º 043/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: SHEYLA 
APARECIDA FONSECA DE 
ARAÚJO  nacionalidade brasileira, 
RG n.º 0094020567 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Mariano Procópio, 274/306 – 
Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal, com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.874,15 (dois mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quinze 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
044/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: ROSILAINE DA 
SILVA JALOTO, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 200211514 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Francisco Ibrahim, 276 – 
Centenário – Vassouras/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 10/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
045/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: GILVAN PIRES 
PASSOS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 131202186 IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre 
Abrahão, 95/02 – Centro – Paraíba 
do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
046/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: EDILAINE RAMOS 
DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 103505152 IFP/RJ, 
residente e domiciliada na Rua XXI 
de Abril, 60 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
047/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: LAÍZE ANDRADE 
MASCARENHAS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 1207100722 SSP, 
residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 313/305 – São Mateus – 
Juiz de Fora/MG.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 
048/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: MARCELA DO 
VALLE BISOLI, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 12699476-3, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
206/1001– Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 01/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
049/2020 
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 52691968 CRM, 
residente e domiciliado na Vila 
Pedro Vogel, 55 – Bingen – 
Petrópolis/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 17/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
050/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: RICARDO 

AUGUSTO CÉSAR SOARES, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
751700351 DETRAN, residente e 
domiciliado na Estrada Nicolau 
Rivello, 250 – Centro – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 09/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
051/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ LIMA 
RAMALHO, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 234693719 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Rufino Lima, 76/06 – Vila Isabel – 
Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 

para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 02/05/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
052/2020
EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA 
DE ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
129925053 DETRAN, residente e 
domiciliada na Rua Lazarinis, 105 – 
Bela Vista – Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
053/2020
EDITAL 05/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: KARLLA LISBOA 
SIMONIS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 208074831 CFE, residente e 
domiciliada na Rua Guaribu Velho, 
94 – Califórnia – Paty do Alferes/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
054/2020
EDITAL 10/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ. 

CONTRATADO: MICHELE DOS 
SANTOS CABRAL, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 131202830 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Marco Aurélio 
Bonfante, 281/401 – Portal do Sol – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 055/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: NICAELE 

APARECIDA DE ALMEIDA 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 243208196 DETRAN, residente 

e domiciliada na Rua Visconde da 

Paraíba, 120 – Centro – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 056/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROSILENE DE 

PAULA SILVA, nacionalidade 

brasileira, RG n.º 085495919 

DETRAN, residente e domiciliada na 

Rua Randolfo Pena, 1072 – Grama – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o 

sujeito a 40 (quarenta) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.271,84 (um mil duzentos e setenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 24/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 057/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ 

DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 106294606 DETRAN, 

residente e domiciliado na Rua 

Laudelina Pires, 100 – Liberdade – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil, duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.
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PORTARIA
  
P O R T A R I A  N.º 264/2020

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

R E S O L V E:

                                  C O N C E D E R 
( 15) QUINZE MESES DE LICENÇA 
PREMIO A ANA MARIA DOS 
SANTOS LEITE DE JESUS,  
SERVENTE DE ESCOLA, LOTADA 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 
01/06/2020 A 01/09/2021, DE 
ACORDO COM O PROCESSO 
2020/3/2970.

                                       REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,          
13 DE MAIO DE 2020

                                               
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA  

NA  PORTARIA 263/2020, 
DESCONSIDERAR A NOMEAÇÃO 
DE  PEDRO PAULO SUZANO 
SALOMÃO,  PARA O CARGO DE 
COORDENADOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA, POR MOTIVO DE TER 
SIDO FEITA INCORRETAMENTE.

PARAIBA DO SUL, 13 DE MAIO DE 
2020

EXTRATOS 

EXTRATO CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL COVID-19 
CONTRATO N.º 043/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: SHEYLA 
APARECIDA FONSECA DE 
ARAÚJO  nacionalidade brasileira, 
RG n.º 0094020567 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Mariano Procópio, 274/306 – 
Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal, com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.874,15 (dois mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quinze 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
044/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: ROSILAINE DA 
SILVA JALOTO, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 200211514 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Francisco Ibrahim, 276 – 
Centenário – Vassouras/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 10/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
045/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: GILVAN PIRES 
PASSOS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 131202186 IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre 
Abrahão, 95/02 – Centro – Paraíba 
do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
046/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: EDILAINE RAMOS 
DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 103505152 IFP/RJ, 
residente e domiciliada na Rua XXI 
de Abril, 60 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
047/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: LAÍZE ANDRADE 
MASCARENHAS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 1207100722 SSP, 
residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 313/305 – São Mateus – 
Juiz de Fora/MG.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 
048/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: MARCELA DO 
VALLE BISOLI, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 12699476-3, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
206/1001– Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 01/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
049/2020 
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 52691968 CRM, 
residente e domiciliado na Vila 
Pedro Vogel, 55 – Bingen – 
Petrópolis/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 17/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
050/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: RICARDO 

AUGUSTO CÉSAR SOARES, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
751700351 DETRAN, residente e 
domiciliado na Estrada Nicolau 
Rivello, 250 – Centro – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 09/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
051/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ LIMA 
RAMALHO, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 234693719 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Rufino Lima, 76/06 – Vila Isabel – 
Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 

para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 02/05/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
052/2020
EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA 
DE ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
129925053 DETRAN, residente e 
domiciliada na Rua Lazarinis, 105 – 
Bela Vista – Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
053/2020
EDITAL 05/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: KARLLA LISBOA 
SIMONIS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 208074831 CFE, residente e 
domiciliada na Rua Guaribu Velho, 
94 – Califórnia – Paty do Alferes/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
054/2020
EDITAL 10/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ. 

CONTRATADO: MICHELE DOS 
SANTOS CABRAL, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 131202830 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Marco Aurélio 
Bonfante, 281/401 – Portal do Sol – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 055/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: NICAELE 

APARECIDA DE ALMEIDA 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 243208196 DETRAN, residente 

e domiciliada na Rua Visconde da 

Paraíba, 120 – Centro – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 056/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROSILENE DE 

PAULA SILVA, nacionalidade 

brasileira, RG n.º 085495919 

DETRAN, residente e domiciliada na 

Rua Randolfo Pena, 1072 – Grama – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o 

sujeito a 40 (quarenta) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.271,84 (um mil duzentos e setenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 24/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 057/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ 

DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 106294606 DETRAN, 

residente e domiciliado na Rua 

Laudelina Pires, 100 – Liberdade – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil, duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.
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PORTARIA
  
P O R T A R I A  N.º 264/2020

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

R E S O L V E:

                                  C O N C E D E R 
( 15) QUINZE MESES DE LICENÇA 
PREMIO A ANA MARIA DOS 
SANTOS LEITE DE JESUS,  
SERVENTE DE ESCOLA, LOTADA 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 
01/06/2020 A 01/09/2021, DE 
ACORDO COM O PROCESSO 
2020/3/2970.

                                       REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,          
13 DE MAIO DE 2020

                                               
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA  

NA  PORTARIA 263/2020, 
DESCONSIDERAR A NOMEAÇÃO 
DE  PEDRO PAULO SUZANO 
SALOMÃO,  PARA O CARGO DE 
COORDENADOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA, POR MOTIVO DE TER 
SIDO FEITA INCORRETAMENTE.

PARAIBA DO SUL, 13 DE MAIO DE 
2020

EXTRATOS 

EXTRATO CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL COVID-19 
CONTRATO N.º 043/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: SHEYLA 
APARECIDA FONSECA DE 
ARAÚJO  nacionalidade brasileira, 
RG n.º 0094020567 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Mariano Procópio, 274/306 – 
Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal, com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.874,15 (dois mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quinze 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
044/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: ROSILAINE DA 
SILVA JALOTO, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 200211514 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Francisco Ibrahim, 276 – 
Centenário – Vassouras/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 10/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
045/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: GILVAN PIRES 
PASSOS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 131202186 IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre 
Abrahão, 95/02 – Centro – Paraíba 
do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
046/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: EDILAINE RAMOS 
DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 103505152 IFP/RJ, 
residente e domiciliada na Rua XXI 
de Abril, 60 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
047/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: LAÍZE ANDRADE 
MASCARENHAS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 1207100722 SSP, 
residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 313/305 – São Mateus – 
Juiz de Fora/MG.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 
048/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: MARCELA DO 
VALLE BISOLI, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 12699476-3, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
206/1001– Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 01/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
049/2020 
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 52691968 CRM, 
residente e domiciliado na Vila 
Pedro Vogel, 55 – Bingen – 
Petrópolis/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 17/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
050/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: RICARDO 

AUGUSTO CÉSAR SOARES, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
751700351 DETRAN, residente e 
domiciliado na Estrada Nicolau 
Rivello, 250 – Centro – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 09/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
051/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ LIMA 
RAMALHO, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 234693719 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Rufino Lima, 76/06 – Vila Isabel – 
Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 

para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 02/05/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
052/2020
EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA 
DE ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
129925053 DETRAN, residente e 
domiciliada na Rua Lazarinis, 105 – 
Bela Vista – Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
053/2020
EDITAL 05/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: KARLLA LISBOA 
SIMONIS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 208074831 CFE, residente e 
domiciliada na Rua Guaribu Velho, 
94 – Califórnia – Paty do Alferes/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
054/2020
EDITAL 10/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ. 

CONTRATADO: MICHELE DOS 
SANTOS CABRAL, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 131202830 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Marco Aurélio 
Bonfante, 281/401 – Portal do Sol – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 055/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: NICAELE 

APARECIDA DE ALMEIDA 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 243208196 DETRAN, residente 

e domiciliada na Rua Visconde da 

Paraíba, 120 – Centro – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 056/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROSILENE DE 

PAULA SILVA, nacionalidade 

brasileira, RG n.º 085495919 

DETRAN, residente e domiciliada na 

Rua Randolfo Pena, 1072 – Grama – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o 

sujeito a 40 (quarenta) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.271,84 (um mil duzentos e setenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 24/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 057/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ 

DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 106294606 DETRAN, 

residente e domiciliado na Rua 

Laudelina Pires, 100 – Liberdade – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil, duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.
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PORTARIA
  
P O R T A R I A  N.º 264/2020

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

R E S O L V E:

                                  C O N C E D E R 
( 15) QUINZE MESES DE LICENÇA 
PREMIO A ANA MARIA DOS 
SANTOS LEITE DE JESUS,  
SERVENTE DE ESCOLA, LOTADA 
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 
01/06/2020 A 01/09/2021, DE 
ACORDO COM O PROCESSO 
2020/3/2970.

                                       REGISTRE-SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

                                       PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL,          
13 DE MAIO DE 2020

                                               
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA  

NA  PORTARIA 263/2020, 
DESCONSIDERAR A NOMEAÇÃO 
DE  PEDRO PAULO SUZANO 
SALOMÃO,  PARA O CARGO DE 
COORDENADOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA, POR MOTIVO DE TER 
SIDO FEITA INCORRETAMENTE.

PARAIBA DO SUL, 13 DE MAIO DE 
2020

EXTRATOS 

EXTRATO CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL COVID-19 
CONTRATO N.º 043/2020 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: SHEYLA 
APARECIDA FONSECA DE 
ARAÚJO  nacionalidade brasileira, 
RG n.º 0094020567 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Mariano Procópio, 274/306 – 
Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal, com 
remuneração mensal no valor de R$ 
2.874,15 (dois mil oitocentos e 
setenta e quatro reais e quinze 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
044/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: ROSILAINE DA 
SILVA JALOTO, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 200211514 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Francisco Ibrahim, 276 – 
Centenário – Vassouras/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeita a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 10/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
045/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: GILVAN PIRES 
PASSOS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 131202186 IFP/RJ, residente e 
domiciliado na Rua Alexandre 
Abrahão, 95/02 – Centro – Paraíba 
do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
046/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: EDILAINE RAMOS 
DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 103505152 IFP/RJ, 
residente e domiciliada na Rua XXI 
de Abril, 60 – Jatobá – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
047/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: LAÍZE ANDRADE 
MASCARENHAS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 1207100722 SSP, 
residente e domiciliada na Rua Belo 
Horizonte, 313/305 – São Mateus – 
Juiz de Fora/MG.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 24/03/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 
048/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.

CONTRATADO: MARCELA DO 
VALLE BISOLI, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 12699476-3, 
residente e domiciliada na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
206/1001– Centro – Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeita a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 01/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
049/2020 
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 

CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CASSIUS PIERRY 
OLIVEIRA MARTINS, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 52691968 CRM, 
residente e domiciliado na Vila 
Pedro Vogel, 55 – Bingen – 
Petrópolis/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 17/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
050/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: RICARDO 

AUGUSTO CÉSAR SOARES, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
751700351 DETRAN, residente e 
domiciliado na Estrada Nicolau 
Rivello, 250 – Centro – Paraíba do 
Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de MÉDICO GENERALISTA DE PSF, 
da Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
6.335,54 (seis mil trezentos e trinta 
e cinco reais e cinqüenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 09/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
051/2020
EDITAL 06/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: BEATRIZ LIMA 
RAMALHO, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 234693719 DETRAN, 
residente e domiciliada na Rua 
Rufino Lima, 76/06 – Vila Isabel – 
Três Rios/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 

para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 02/05/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
052/2020
EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: CARLA VANESSA 
DE ARAÚJO SILVA MENDONÇA, 
nacionalidade brasileira, RG n.º 
129925053 DETRAN, residente e 
domiciliada na Rua Lazarinis, 105 – 
Bela Vista – Paraíba do Sul/RJ.

OBEJTO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 

centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
053/2020
EDITAL 05/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: KARLLA LISBOA 
SIMONIS, nacionalidade brasileira, 
RG n.º 208074831 CFE, residente e 
domiciliada na Rua Guaribu Velho, 
94 – Califórnia – Paty do Alferes/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de ENFERMEIRO II, da Secretaria 
Municipal de Saúde, sujeito a 40 
(quarenta) horas de jornada de 
trabalho semanal e remuneração 
mensal no valor de R$ 2.874,15 (dois 
mil oitocentos e setenta e quatro 
reais e quinze centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
COVID-19 CONTRATO N.º 
054/2020
EDITAL 10/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 
de Direito Público Interno, 
estabelecido na Rua Visconde da 
Paraíba, nº 11, nesta cidade, com 
CNPJ nº 29.138.385/0001-30, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 
brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 
nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ. 

CONTRATADO: MICHELE DOS 
SANTOS CABRAL, nacionalidade 
brasileira, RG n.º 131202830 
DETRAN, residente e domiciliada na 
Rua Vereador Marco Aurélio 
Bonfante, 281/401 – Portal do Sol – 
Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços 
para a CONTRATANTE na função 
de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
sujeito a 40 (quarenta) horas de 
jornada de trabalho semanal e 
remuneração mensal no valor de R$ 
1.271,84 (um mil duzentos e setenta 
e um reais e oitenta e quatro 
centavos).

VIGÊNCIA: de 29/04/2020 até a 
vigência do Decreto n.º 1.819/2020 
ou outro instrumento que o 
complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 
que autoriza o município a realizar 
contratação temporária por tempo 
determinado, para atender 
necessidade temporária de 
excepcional interesse público em 
situações de calamidade ou 
emergência. A contratação será por 
regime estatutário com regime 
geral de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 055/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: NICAELE 

APARECIDA DE ALMEIDA 

FERREIRA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 243208196 DETRAN, residente 

e domiciliada na Rua Visconde da 

Paraíba, 120 – Centro – Paraíba do 

Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 056/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROSILENE DE 

PAULA SILVA, nacionalidade 

brasileira, RG n.º 085495919 

DETRAN, residente e domiciliada na 

Rua Randolfo Pena, 1072 – Grama – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, o 

sujeito a 40 (quarenta) horas de 

jornada de trabalho semanal e 

remuneração mensal no valor de R$ 

1.271,84 (um mil duzentos e setenta e 

um reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 24/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 

COVID-19 CONTRATO N.º 057/2020

EDITAL 08/2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, entidade jurídica 

de Direito Público Interno, 

estabelecido na Rua Visconde da 

Paraíba, nº 11, nesta cidade, com CNPJ 

nº 29.138.385/0001-30, neste ato 

representado pelo Sr. Prefeito 

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA, 

brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Rua  Vivendas do Sol 

nº 10, Palhas – Paraíba do Sul/RJ.  

CONTRATADO: ROBSON THOMAZ 

DE PAIVA, nacionalidade brasileira, 

RG n.º 106294606 DETRAN, 

residente e domiciliado na Rua 

Laudelina Pires, 100 – Liberdade – 

Paraíba do Sul/RJ.

OBJETO: prestação de serviços para 

a CONTRATANTE na função de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, da 

Secretaria Municipal de Saúde, sujeito 

a 40 (quarenta) horas de jornada de 

trabalho semanal e remuneração 

mensal no valor de R$ 1.271,84 (um 

mil, duzentos e setenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: de 20/04/2020 até a 

vigência do Decreto n.º 1.819/2020 ou 

outro instrumento que o 

complemente.

AMPARO LEGAL: Lei n.º 36552020, 

que autoriza o município a realizar 

contratação temporária por tempo 

determinado, para atender 

necessidade temporária de 

excepcional interesse público em 

situações de calamidade ou 

emergência. A contratação será por 

regime estatutário com regime geral 

de previdência do INSS.
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