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2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.13ª edição do JEM movimenta alunos de 
Paraíba do Sul

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 

 A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Educação e 
Secretaria de Turismo, Esporte e 
Lazer, deu início esta semana a 13ª 
edição dos Jogos Estudantis do 
Município (JEM), que este ano conta 
com 600 jovens atletas, de 11 a 16 
anos, que participam das 
competições de atletismo, futsal, 
futebol, handebol e vôlei no Centro 
Esportivo Sul Paraibano (CESP).
 A abertura oficial do JEM 
2019 ocorreu na segunda-feira, dia 
12, com o tradicional desfile das 

Escolas Municipais e, pelo segundo 
ano consecutivo, dos Colégios 
Estaduais e Colégios da Rede 
Privada, que voltaram a participar 
dos jogos. A cerimônia de abertura 
contou também com a presença do 
prefeito Doutor Alessandro, do 
presidente da Câmara de 
Vereadores, Claudão do Povo e 
secretários de governo.
 A primeira semana de 
competições do JEM foi marcada 
por grande partidas e ótima 
presença das torcidas. Os primeiros 

campeões já  apareceram nas 
competições de atletismo, nas 
provas de 300 metros, masculino e 
feminino, categorias A, B e C. No 
futebol de campo os campeões 
foram a Escola M. Andrade Figueira 
(categoria A); o Colégio Cenecista 
Sul Paraibano (categoria B) e o 
Colégio E. Monsenhor Francisco 
(categoria C).
 A secretária municipal de 
educação, Neila Bouzada, destacou 
a importância do JEM e o trabalho 
de resgate dos jogos.

“O JEM é uma forma importante de 
integrar educação e esporte. A 
Secretaria de Educação trabalhou 
muito para resgatar definitivamente 
os jogos, um pedido do prefeito 
Doutor Alessandro em 2017. Nestas 
três últimas edições o resultado foi 
excelente, com o aumento do 
número de jovens participando e 
praticando esporte” – afirmou Neila.
 Os Jogos Estudantis do 
Município acontecem de segunda à 
sexta-feira no CESP, com 
encerramento no dia 23 de agosto.

objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.
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ATOS DO GOVERNO

COMUNICADO

COMUNICADO 02  EDITAL 02/2018

 Fica o candidato ODAIR JOSE 

VIEIRA FERNANDES convocado a 

comparecer ao Setor de Perícia Médica 

da Prefeitura, na Policlínica Municipal 

Dr. Henrique Bastos, sito à Praça 

Garcia, S/N.º – Centro - Paraíba do Sul 

– RJ, no próximo dia 20 de agosto de 

2019, às 16 horas, para consulta 

PSICOTÉCNICA PERICIAL com o Dr. 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

O candidato deverá estar munido de 

documento original de identidade com 

foto e cartão do SUS.

 ** O não comparecimento na 

data acima estipulada ensejará na 

eliminação do candidato, por 

descumprimento das exigências 

contidas no Edital 02/2018.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 44 – PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019

Tendo em vista o afastamento de 

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

candidato abaixo discriminado 

CONVOCADO a comparecer ao Setor 

de Gestão Pública, sito a Rua Visconde 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

do Sul – RJ, no dia 21 de agosto de 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

seguintes documentos:

– XEROX DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE

– XEROX DO CPF

– XEROX DO TÍTULO ELEITORAL E 

COMPROVANTE DA ÚLTIMA 

VOTAÇÃO

– XEROX DA CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO OU CASAMENTO

– XEROX DA CERTIDÃO 

NASCIMENTO FILHOS MENORES DE 

14 ANOS (se houver)

– XEROX DA CARTEIRA DE 

TRABALHO (FOTO E VERSO)

– XEROX DO CARTÃO DE PIS/PASEP

– XEROX DO COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (recente)

– 01 FOTO 3X4 

– XEROX CERTIFICADO DE 

RESERVISTA (para sexo masculino)

–- XEROX DO DIPLOMA EXIGIDO 

COMO PRÉ-REQUISITO

CANDIDATO CONVOCADO:

• ANA PAULA PEREIRA V. 

ORNELLAS DA COSTA – PROFESSOR 

II PORTUGUÊS;

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Elis da Costa Cândido

Setor de Gestão Pública

LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.584 DE 12 DE 

AGOSTO DE 2019

INSTITUI O PROGRAMA 

URBANIZAÇÃO MODERNA SUL 

PARAIBANA QUE DETERMINA A 

ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

URBANÍSTICA, DE USO E OCUPAÇÃO 

DO SOLO, DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA EDILÍCIA E DO PLANO 

DIRETOR À REALIDADE SOCIAL E 

CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, Dr. Alessandro 

Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que a 

Câmara Municipal de Vereadores 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei:     

Art. 1º - Fica criado por força desta Lei 

o Programa de adequação à realidade 

social do Município de Paraíba do Sul, 

Estado do Rio de Janeiro, PROGRAMA 

URBANIZAÇÃO MODERNA.

Art. 2º - No prazo de até 120 (cento e 

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

e adequação à realidade social da 

seguinte legislação municipal:

I – Plano Diretor de Desenvolvimento 

Territorial de Paraíba do Sul;

II – Plano de Habitação do Interesse 

Social;

III- Código de Obras;

IV- Legislação De Uso e Ocupação do 

Solo;

V- Plano de Urbanização de 

edificações irregulares;

VI- Demais legislações fortemente, 

firmando a consolidação da legislação 

Municipal Urbanística e Edilícia.

Parágrafo único: Em observância ao 

princípio da Reserva Legal o Executivo 

Municipal fora as matérias de sua 

competência legal por decreto, 

encaminhará à Câmara Municipal as 

matérias em forma de Projetos de Leis.

Art. 3º - No prazo de 120 (cento e 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

concedida anistia 

às construções irregulares quanto às 

exigências legais que não firam a 

legislação federal aplicável e quando 

motivadamente o Poder Executivo 

declarar a impossibilidade técnica da 

regularização.

Art. 4º - Até que este Programa seja 

instituído a matéria referente a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

os artigos 241 a 247 da Lei Municipal 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

regulamentará esta Lei por decreto no 

prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação, face a urgência da matéria 

aqui tratada.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogados as 

disposições em contrário. 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

Paraíba do Sul/RJ

2017-2020

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.
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www.facebook.com/prefeitu

raparaibadosul

objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.
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2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.

LEI MUNICIPAL Nº 3.585, DE 12 DE AGOSTO 2019.

Dispõe sobre a ampliação de vagas do quadro geral de servidores efetivos, e 

consolida legislação do Município e dá outras providências.

O Prefeito de Paraíba do Sul, Alessandro Cronge Bouzada, no uso de suas 

atribuições legais previstas na Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara 

Municipal de Paraíba do Sul aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

realização do ultimo concurso público, especialmente nas Secretarias Municipais 

de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, consolidando estes 

anexos com os acréscimos trazidos pelo o anexo I – Novos Vagas, apresentado 

nesse projeto de lei.  

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

quantitativos de vagas constantes no  anexo II ora apresentado, correspondendo 

ao total de vagas vigente. 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

orçamento municipal, decorrente da presente lei, conforme anexo III. 

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais 

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019

Dr. Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul

2017/2020

ANEXO I

NOVAS VAGAS

ANEXO II

QUANTITATIVO DE VAGAS 

INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 

objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.

CARGO 
VAGAS 

AMPLIADAS 

 

AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 

MERENDEIRA 

MONITOR 

MOTORISTA 

ASSISTENTE SOCIAL 

CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO 

PSICÓLOGO 

 

23 

01 

06 

36 

01 

01 

01 

 

NIVEL AUXILIAR E TÉCNICO 

CARGO NÍVEL 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 6 40 53 
AGENTE ESPORTIVO 3 40 02 
ALMOXARIFE 5 40 01 
ARMADOR 4 40 01 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8 40 10 
ATENDENTE 5 40 02 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 40 31 
AUX. DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 40 77 
AUX. DE APOIO OPERACIONAL 2 40 10 
AUX. DE CONTABILIDADE 7 40 8 
AUX. DE FAZENDA 7 40 8 
AUX. DE FISCAL DE COLETIVOS 7 40 5 
AUX. DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 7 40 2 
AUX. DE FISCAL DE TRIBUTOS 7 40 5 
AUX. DE PROMOÇÃO SOCIAL 5 40 2 
AUX. DE TOPÓGRAFO 5 40 2 
AUX. ENFERMAGEM 5 40 27 
AUX. HIGIENE ORAL 4 40 4 
AUX. LABORATÓRIO 5 40 5 
AUX. PROGRAMAS E EVENTOS 4 40 2 
AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA 1 40 20 
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1 40 96 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 40 70 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 40 22 
AUXILIAR TÉCNICO 6 40 02 
BORRACHEIRO 1 40 01 
CALCETEIRO 2 40 06 
CARPINTEIRO 3 40 02 
CONTÍNUO 2 40 01 
COVEIRO 1 40 04 
DESENHISTA 3 40 01 
DIGITADOR 2 40 04 
ELETRICISTA 4 40 03 
ENC.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 8 40 06 
ENC. DE SERV. DE SANEAM. E LIMP. PÚBLICA 8 40 06 
ENCANADOR 3 40 04 
GUARDA SANITÁRIO 5 40 13 
INSTRUTOR 4 40 03 
INVENTARIANTE 8 40 01 
JARDINEIRO 1 40 10 
MARCENEIRO 3 40 06 
MECANICO 4 40 03 
MERENDEIRA 2 40 99 
MESTRE DE OBRAS 8 40 01 
MONITOR 4 40 157 
MOTORISTA 3 40 68 
OPERADOR DE MÁQUINAS 4 40 12 
PEDREIRO 3 40 21 
PINTOR 2 40 02 
PINTOR DE VEÍCULOS 2 40 01 
PROGRAMADOR 8 40 02 
PROTOCOLISTA 5 40 02 
RECEPCIONISTA 5 40 02 
SERVENTE DE ESCOLA 1 40 58 
TEC. AGRÍCOLA 6 40 01 
TEC. DE ENFERMAGEM 5 40 34 
TEC. DE LABORATÓRIO 6 40 07 
TEC. DE PROTESE DENTARIA 5 40 04 
TEC. EM CONTABILIDADE 8 40 01 
TEC. EM MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 6 40 01 
TEC. EM RADIOLOGIA 5 40 04 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 4 40 01 
TELEFONISTA 2 40 06 
TOPÓGRAFO 8 40 01 

ZELADOR 2 40 07 
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2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 
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objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.

 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO NÍVEL 
CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 

ADVOGADO NSII 20 HORAS 02 
ARQUITETO NSII 20 HORAS 03 
ASSISTENTE SOCIAL NSII 20 HORAS 20 
BIÓLOGO NSII 20 HORAS 05 
BIOQUÍMICO NSII 20 HORAS 08 
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO NSIII 40 HORAS 22 
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA NSII 20 HORAS 02 
EDUCADOR FÍSICO NSIII 40 HORAS 05 
ENFERMEIRO NSII 20 HORAS 08 
ENFERMEIRO II NSIII 40 HORAS 33 
ENGENHEIRO NSII 20 HORAS 04 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO NSII 20 HORAS 02 
FARMACÊUTICO NSII 20 HORAS 09 
FISCAL DE COLETIVOS NSI 20 HORAS 02 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS NSI 20 HORAS 13 
FISCAL DE TRIBUTOS NSI 20 HORAS 10 
FISCAL SANITÁRIO NSI 20 HORAS 09 
FISIOTERAPEUTA NSII 20 HORAS 23 
FONOAUDIÓLOGO NSII 20 HORAS 14 
MÉDICO NSII 20 HORAS 51 
MÉDICO ANGIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO CARDIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO GENERALISTA PSF NSIV 20 HORAS 21 
MÉDICO GERIATRA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO INFECTOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO NEFROLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO NEUROLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO ORTOPEDISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO PEDIATRA NSIV 20 HORAS 03 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO PSIQUIATRA NSIV 20 HORAS 04 
MÉDICO RADIOLOGISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA NSIV 20 HORAS 01 
MÉDICO UROLOGISTA NSIV 20 HORAS 02 
MÉDICO VETERINÁRIO NSII 20 HORAS 05 
NUTRICIONISTA NSII 20 HORAS 08 
ODONTÓLOGO NSII 20 HORAS 18 
PSICÓLOGO NSII 20 HORAS 16 
TERAPEUTA OCUPACIONAL NSII 20 HORAS 04 



2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.
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Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019

ANEXO III

CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO MENSAL

LEI MUNICIPAL 3.586, DE 12 DE AGOSTO 2019

INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais 

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

poderão ser pagos:

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

moeda corrente, vencíveis mensal e sucessivamente, nas seguintes datas:

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

expressas em moeda corrente, vencíveis nas seguintes datas:

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

cobrada nas mesmas datas e parcelamentos previstos no artigo anterior, sem que 

se aplique qualquer desconto.

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

2.182, de 20 de dezembro de 2000.

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover sorteio de prêmios como 

incentivo ao pagamento dos Tributos Municipais, referente ao Imposto Predial e 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

os tributos poderão ser: 10 televisões, 10 tablets, 10 geladeiras e 10 bicicletas.

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Secretaria Municipal de Fazenda.

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

Paraíba do Sul/RJ

2017-2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.587 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

INSTITUI O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

BÁSICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL REGULAMENTANDO A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 

VARIÁVEL POR DESEMPENHO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA. E 

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

conjunto articulado de ações e dispositivos de gestão que visam criar um 

processo contínuo de pactuação, planejamento, avaliação para a ampliação do 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

de Paraíba do Sul.

Art. 2º. São Diretrizes Estruturantes do PQVAB-PS:

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 

do acesso ao sistema de saúde, capacidade de resposta às condições de saúde da 

população, indução de padrões de boas práticas e organização dos serviços, assim 

como promover a qualidade e inovação na gestão e no cuidado na AB. Tem como 

objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.

CARGO 
VAGAS 
CRIADAS 

SALÁRIO 
BASE 

+11% 
PREVSUL 

SUBTOTAL TOTAL 

AUXILIAR DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

23 R$ 1.012,83 R$ 111,00 R$ 1.124,00 R$ 25.852,00 

MERENDEIRA 
 

01 R$ 1.012,83 R$ 111,00 R$1.124,00 R$ 1.124,00 

MONITOR 
 

06 R$ 1.166,84 R$ 128,00 R$ 1.295,00 R$ 7.770,00 

MOTORISTAS 
 

36 R$ 1.080,33 R$ 119,00 R$ 1.199,00 R$ 43.164,00 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

01 R$ 1.919,69 R$ 211,00 R$ 2.131,00 R$ 2.131,00 

CIRURGIÃO DENTISTA 
CLÍNICO 

01 R$ 2.874,15 R$ 316,00 R$ 3.190,00 R$ 3.190,00 

PSICÓLOGO 
 

01 R$ 1.919,69 R$ 211,00 R$ 2.131,00 R$ 2.131,00 

TOTAL MENSAL 
 

R$ 85.362,00 

 



2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 
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objetivo qualificar a Informação como 

ferramenta de gestão e 

institucionalizar a prática de avaliação 

da AB e da gestão com base no 

monitoramento e avaliação.

II. Educação Permanente: 

Compreendida como dimensão 

pedagógica e importante “estratégia 

de gestão”, com grande potencial 

provocador de mudanças no cotidiano 

dos serviços, em sua micro política, 

próximo dos efeitos concretos das 

práticas de saúde na vida dos usuários, 

e como um processo que se dá “no 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

III. Contratualização: Pressupõe um 

processo de pactuação de 

compromissos, indicadores e metas a 

serem firmados entre as Equipes de 

Atenção Básica(incluindo as equipes 

de Estratégia Saúde da Família com 

Agentes Comunitários de Saúde, 

equipes de Saúde Bucal, NASF, Apoio 

Institucional e Coordenação Municipal) 

e a gestão municipal.

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

condicionados à obtenção de 

indicadores mensuráveis em saúde ao 

alcance de metas predeterminadas e 

contratualizadas entre a gestão 

municipal e as equipes participantes.

Art. 3º. São Objetivos do PQVAB-PS:

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

Básica de Paraíba do Sul de forma 

participativa considerando a realidade 

municipal;

II. Qualificar a Atenção Básica 

redirecionando os serviços de acordo 

com as normativas federais, estaduais 

e municipais que regem esse nível de 

atenção;

III. Valorizar os profissionais das 

equipes de Atenção Básica (médicos, 

enfermeiros, cirurgiões dentistas, 

auxiliares e técnicos de enfermagem, 

auxiliares e técnicos de saúde bucal, 

agentes comunitários e demais 

profissionais atuantes na Unidade de 

Saúde da Família e do Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

Gestão Municipal (Coordenadores e 

Apoiadores que atuem na gestão da 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

IV. Instituir o Apoio institucional como 

estratégia para reformulação do modo 

tradicional de fazer coordenação, 

planejamento, supervisão e avaliação 

em saúde;

V. Estimular a participação do controle 

social e da comunidade no 

planejamento da Atenção Básica;

VI. Ampliar o acesso dos usuários dos 

serviços de saúde em Paraíba do Sul.

Art. 4º. São Diretrizes do PQVAB-PS:

I. Construir parâmetro de qualidade 

entre as equipes de saúde da atenção 

básica no município de Paraíba do Sul;

II. Melhoramento contínuo e 

progressivo dos padrões e indicadores 

de acesso e de qualidade que envolva 

a gestão, o processo de trabalho e os 

resultados alcançados pelas equipes 

de saúde da atenção básica;

III. Envolver, mobilizar e 

responsabilizar as equipes 

participantes do programa, a gestão 

da municipal, o controle social e os 

usuários num processo contínuo de 

qualificação da atenção básica;

IV. Desenvolver cultura de negociação 

e contratualização, entre todos os 

atores envolvidos, em função dos 

compromissos e resultados pactuados 

e alcançados;

V. Estimular a efetiva mudança do 

modelo de atenção, o 

desenvolvimento dos trabalhadores e 

a orientação dos serviços em função 

das necessidades e da satisfação dos 

usuários;

VI. Adesão voluntária para as equipes, 

a partir do pressuposto de que o êxito 

do programa depende da motivação e 

pro atividade dos atores envolvidos.

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

seguintes componentes:

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

conforme pontuação recebida no 

formulário de avaliação e 

monitoramento. A pontuação 

corresponde ao percentual de 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

PMAQ-AB / NASF-AB(por equipe / 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

condicionada a participação das 

equipes na avaliação e certificação 

bianual do PMAQ Nacional.

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

está atrelada a avaliação do 

cumprimento das metas individuais e 

coletivas firmadas entre o profissional 

e a gestão municipal de Paraíba do Sul, 

por meio de Termo de Compromisso.

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

Enfermagem da ESF,

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

ESF,

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

ESB/ESF,

g) Técnico de saúde bucal da 

ESB/ESF,

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

Saúde da família,

k) Gestão da Atenção Básica 

(Coordenadores e Apoiadores que 

atuem na gestão da AB).

Parágrafo Único: Em períodos de férias 

de 15 dias a gratificação será repassada 

de forma parcial correspondendo aos 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

nesta Lei não integrarão a base de 

cálculo de contribuição previdenciária 

e, por seu caráter pro labore faciendo, 

não serão incorporadas aos proventos 

de inatividade e nem devidas a inativos 

ou pensionistas.

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

eletivo;

c) Que tenham sofrido punição 

administrativa ou penal ou estiverem 

sob Processo de Administrativo 

Disciplinar por qualquer motivo;

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

participar de curso e ou outro evento 

de interesse próprio, não aprovado 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

avaliação não poderá ser realizada, 

tendo em vista que os parâmetros 

avaliativos serão com base na atuação 

do profissional em suas funções 

laborais na Unidade de Saúde;

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

garantia do PQVAB-PS:

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

da Saúde via Fundo Municipal de 

Saúde no Bloco PAB Variável, com 

destinação de 100% do recurso 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

da Atenção Primária à Saúde;

II.A complementação do recurso 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

fonte Tesouro Municipal.

Art. 10º. Os indicadores do PQVAB-PS 

são estabelecidos com base na Política 

Nacional de Atenção Básica, nos 

Cadernos de Atenção Básica e nos 

documentos instrutivos do Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

do Ministério da Saúde;

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.



2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.

Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 
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objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

farão adesão por meio do Termo de 

Compromisso a ser firmado 

voluntariamente por cada membro de 

cada equipe participante do programa 

com a Gestão Municipal;

Art. 12º. O Termo de Compromisso do 

PQVAB-PS terá prazo de 24 meses, 

podendo ser revisto, quando 

necessário, a partir do sexto mês de 

vigência.

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

aos seguintes Critérios:

I. Assiduidade: cumprimento de 40 

horas semanais.

§1º: Em concordância com a Instrução 

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

funcionamento das Unidades de Saúde 

da Família os profissionais gestores da 

clínica(ofício SAB/SES – nº142 – CH de 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

semanais em atuação nas Unidades 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

destinadas para Educação Permanente 

para todos os profissionais que 

participam da gestão da clínica 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

Educação

Permanente terá como princípio a 

reordenação da atenção básica como 

ordenadora e coordenadora do 

cuidado, na construção de protocolos 

clínicos com base na PNAB, nos 

Cadernos de Atenção Básica e nas 

Plataformas na UNASUS (cursos de 

atualização ou especializações lato 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

nível médio e fundamental a Educação 

Permanente será realizada dentro das 

40 horas semanais de forma 

presencial, de acordo com a Agenda 

da Educação Permanente.

§2º: Profissionais da Equipe 

Multidisciplinar do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

semanais destinadas para Educação 

Permanente para todos os 

profissionais que participam do Apoio 

à Gestão da Clínica (equipe 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

semanais destinadas para Educação 

Permanente para todos os 

profissionais que participam do Apoio 

à Gestão da Clínica (equipe 

Multidisciplinar - NASF).

§3º:Para as Unidades de Zona Rural 

cujo percurso é de difícil acesso o 

tempo de deslocamento (do Centro de 

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Unidades localizadas nos seguintes 

bairros: Sardoal, Sertão do Calixto, 

Inconfidência e Carvalhaes.

§4º: Não pontuarão o item assiduidade:

a) A falta de comprovação em 

participação das ações de educação 

permanente acarretará em não 

pontuação do item Assiduidade, assim 

como lançamento das horas faltosas 

que será enviada ao Departamento 

Pessoal.

II. Obrigações Funcionais: As 

atribuições funcionais dos profissionais 

da Atenção Básica, Apoio Institucional 

e Coordenação Municipal serão 

mensurados de acordo com a Política 

Nacional de Atenção Básica, os 

cadernos de Atenção Básica e os 

instrutivos do Ministério da Saúde.

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Institucional e Coordenação Municipal 

serão mensurados de acordo com a 

Política Nacional de Atenção Básica, os 

cadernos de Atenção Básica e os 

instrutivos do Ministério da Saúde.

IV. Resolutividade: Indicadores do 

PMAQ e indicadores de resolutividade 

construídos pela gestão Municipal na 

Normativa 001/2019.

V. Educação Permanente: A 

participação em 100% das reuniões, 

capacitações, oficinas, encontros 

dentre outras ações de educação 

permanente e continuada.

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

acordo com a avaliação e 

monitoramento mensal. Para cada 

categoria profissional será construído 

um formulário de avaliação.

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

de forma participativa, na presença do 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

avaliada pelo Gestor Municipal, na 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

e enfermeiros serão avaliados pela 

Gestão Municipal (Coordenação e 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

comunitários de saúde, técnicos de 

enfermagem, auxiliares de apoio 

administrativos e auxiliares de serviços 

gerais serão avaliados pela enfermeira 

da ESF junto às apoiadoras, na 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

bucal serão avaliados pela 

Coordenação de Saúde Bucal junto aos 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

pontuação adquirida na Avaliação e 

Monitoramento Mensal. O percentual 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

categoria conforme o art. 18. O salário 

base a que afirma esse artigo é o 

salário base da categoria atualizada 

anualmente na forma de regulamento.

Parágrafo Único: Não serão 

consideradas para cálculo das 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

correspondentes as progressões 

funcionais dos servidores estatutários 

(concedida de três em três anos), as 

progressões por titularidade (por grua 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

critérios abaixo:

- Médicos da Estratégia Saúde da 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

base da categoria;

- Enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

base da categoria;

- Cirurgião – dentistas da Estratégia 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

salário base da categoria;

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

categoria;

- Profissionais de Nível Superior da 

Equipe de Apoio Institucional da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

- Direção Técnica: 10 pontos – 10% do 

salário base da categoria. (Diretor 

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

- Função de Gerência: 10 pontos – 10% 

do salário base da categoria. (Função 

de Gerência – deverá ser realizada pelo 

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Agentes Comunitários de Saúde: 40 

pontos - 40% do salário base da 

categoria;

- Técnicos de Enfermagem: 40 pontos 

- 40% do salário base da categoria;

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

Saúde Bucal: 40 pontos - 40% do 

salário base da categoria;

- Técnico (equipe modalidade II) de 

Saúde Bucal: 40 pontos - 40% do 

salário base da categoria;

- Auxiliares de Apoio Administrativo: 

20 pontos – 20% do salário base;

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.



2019, às 16 horas, para consulta 

Luis Otávio Pinheiro Lima.

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

Walmir Fernandes Pereira, fica o 

da Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba 

2019, quarta-feira, de 9 às 12 horas ou 

de 14 às 16 horas, munido dos 

14 ANOS (se houver)

TRABALHO (FOTO E VERSO)

RESIDÊNCIA (recente)

RESERVISTA (para sexo masculino)

• ANA PAULA PEREIRA V. 

Paraíba do Sul, 19 de agosto de 2019.

vinte) dias, o Poder Executivo 

promoverá a atualização, modificação 

edificações irregulares;

firmando a consolidação da legislação 

encaminhará à Câmara Municipal as 

vinte) dias da publicação desta lei fica 

exigências legais que não firam a 

afastamento e alinhamento observará 

ao anexo desta lei, ficando revogados 

n.º 2.493 de 05 de outubro de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo 

prazo de 15 (quinze) dias da 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data 

Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019.
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Art. 1° – Altera o anexo I da Lei 2.792 de 05 de abril de 2011, o anexo III da Lei 2.879 

de 03 de maio de 2012, o anexo I da Lei 2.989 de 20 de agosto de 2013, o anexo I 

da Lei 3.265 de 29 de março de 2016, em face das necessidades surgidas após a 

Art. 2° – Os anexos supramencionados ficam substituídos e consolidados pelos 

Art. 3º - A adequação não poderá acarretar  no impacto financeiro nas contas e 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, 12 de agosto de 2019
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

e com base nos artigos 30, §§ 2º e 3º; 132, §§ 3º e 4º; 244, §§ 3º e 4º; 251, §§ 3º e 

4º; e 653, da lei 2.182, de 20 de dezembro de 2000 – Código Tributário Municipal,

Artigo 1º. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto Sobre Serviços 

(ISS) anual, a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento 

(TLL) e a Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), relativos ao exercício de 2019, 

I. à vista, com desconto de 20% (vinte por cento) sobre o IPTU, e 10 % (dez 

por cento) sobre ISS, TLL e TaFiS, todos com vencimento até o dia 30 (trinta) de 

agosto de 2019.

II.  em 05(cinco) parcelas, de igual valor, sem desconto, expressas em 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019;

d) 4ª parcela ....... 29/11/2019;

e) 5ª parcela........ 30/12/2019.

III. em 03(três) parcelas, para o Imposto Sobre Serviços (ISS), a Taxa de 

Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL) e a Taxa de 

Fiscalização Sanitária (TaFiS), todos anuais, de igual valor, sem desconto, 

a) 1ª parcela ....... 30/08/2019;

b) 2ª parcela ....... 30/09/2019;

c) 3ª parcela ....... 30/10/2019.

Artigo 2º. A Taxa de Serviços Urbanos (TSU), lançada juntamente com o IPTU, será 

Artigo 3º. O Imposto Sobre Serviços (ISS) anual de que trata este Decreto 

refere-se exclusivamente ao lançado aos profissionais autônomos definidos na Lei 

Territorial Urbano e Taxa de Serviços Urbanos (IPTU/TSU), Taxa de Fiscalização 

de Localização, Instalação e Funcionamento (TLL), Imposto Sobre Serviços (ISS) 

dos profissionais autônomos e Taxa de Fiscalização Sanitária (TaFiS), do exercício 

de 2019 e/ou Dívida Ativa.

Artigo 5º. Os prêmios a serem sorteados entre os contribuintes adimplentes com 

Artigo 6º. Para aquisição dos prêmios especificados no artigo anterior, o Poder 

Executivo poderá dispor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), previstos na 

rubrica 3.3.90.00.00 – Incentivo ao Contribuinte Municipal, do orçamento da 

Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

PARAÍBA DE SUL, 12 DE AGOSTO DE 2019.

REVOGA A LEI 3.535/2019.

Art. 1º. Fica instituído na forma desta Lei, o Programa de Qualificação e 

Valorização da Atenção Básica de Paraíba do Sul (PQVAB-PS) como um 

acesso, qualificação do cuidado, e valorização da Atenção Básica do município 

I. Ampliação e Qualificação do Acesso à Saúde: Compreendida como a ampliação 
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objetivo qualificar a Informação como 

trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho ”.

serem firmados entre as Equipes de 

Institucional e Coordenação Municipal) 

IV. Gratificação Variável por 

Desempenho: Entende-se por 

gratificação variável por desempenho 

a transferência de recursos financeiros 

I. Qualificar e valorizar a Atenção 

II. Qualificar a Atenção Básica 

III. Valorizar os profissionais das 

profissionais atuantes na Unidade de 

Ampliado de Saúde da Família) e a 

AB) por meio de Gratificação por 

Desempenho;

II. Melhoramento contínuo e 

a gestão, o processo de trabalho e os 

qualificação da atenção básica;

desenvolvimento dos trabalhadores e 

Art. 5º. A Gratificação Variável por 

Desempenho do PQVAB apresenta os 

I. Gratificação Variável por 

Desempenho Individual: Cada servidor 

fará jus a gratificação MENSAL 

gratificação em relação ao vencimento 

de cada categoria profissional.

II. Desempenho na Certificação do 

bianual):A adesão ao PQVAB-PS está 

equipes na avaliação e certificação 

Parágrafo Único. A Gratificação 

Variável por Desempenho Individual 

coletivas firmadas entre o profissional 

Art. 6º. Farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho:

a) Médicos da ESF;

b) Enfermeiros da ESF,

c) Auxiliares e/ou Técnicos de 

d) Agentes Comunitários de Saúde da 

e) Cirurgião dentistaESB/ESF,

f) Auxiliares de saúde bucal da 

g) Técnico de saúde bucal da 

h) Auxiliares Administrativos da ESF,

i) Auxiliares de Serviços Gerais da ESF,

j) Profissionais do Núcleo Ampliado de 

k) Gestão da Atenção Básica 

atuem na gestão da AB).

de 15 dias a gratificação será repassada 

outros 15 dias trabalhados.

Art. 7º. As gratificações instituídas 

Art. 8º. Não farão jus à Gratificação 

Variável por Desempenho, os 

profissionais:

a) Admitidos em cargo em comissão;

b) Em gozo de licença para cargo 

c) Que tenham sofrido punição 

d) Que tenham faltado ao serviço sem 

justificativa por 1 ou mais dias;

e) Que tenham se afastado para 

previamente pela Chefia Imediata;

f) Em período de férias (30 dias), pois a 

do profissional em suas funções 

Art. 9º. Das fontes de recurso para a 

I. As gratificações serão pagas com 

recursos repassados: a) pelo Ministério 

repassado conforme certificação do 

PMAQ AB (certificações ESF, SB e 

NASF);b) pelo Estado do Rio de 

Janeiro via Cofinanciamento Estadual 

financeiro para garantir as 

gratificações deverá ser realizada pela 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

Art. 11º. As equipes e os profissionais 

Compromisso a ser firmado 

Art. 13º. O pagamento da Gratificação 

variável de Desempenho obedecerá 

horas semanais.

Normativa 001/SMS/2019 que trata do 

da Família os profissionais gestores da 

32 horas na UBS e 08h de EP para 

médicos) a carga horária 32 horas 

Básicas de Saúde e 08 horas semanais 

para todos os profissionais que 

(médicos, enfermeiros e dentistas). A 

sensu à distância de Saúde da Família) 

e TELESAÚDE. Para os profissionais de 

40 horas semanais de forma 

§2º: Profissionais da Equipe 

Saúde da Família (NASF):

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 40 horas: carga horária32 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 08 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

- Profissionais Admitidos com carga 

horária de 20 horas: carga horária16 

horas semanais em atuação nas 

Unidades Básicas de Saúde e 04 horas 

profissionais que participam do Apoio 

Multidisciplinar - NASF).

Paraíba do Sul até a Unidade) será 

considerado no fechamento da carga 

horária semanal. Serão consideradas as 

Inconfidência e Carvalhaes.

a) A falta de comprovação em 

como lançamento das horas faltosas 

atribuições funcionais dos profissionais 

III. Processo de Trabalho: O processo 

de trabalho produtividade dos 

profissionais da Atenção Básica, Apoio 

Normativa 001/2019.

capacitações, oficinas, encontros 

Art. 14°. A Gratificação Variável por 

Desempenho: a gratificação será 

repassada para os profissionais de 

categoria profissional será construído 

Art. 15º. As avaliações serão realizadas 

profissional avaliado.

a) A coordenação Municipal será 

presença do profissional;

b) Os profissionais médicos, dentistas 

Apoiador), na presença do profissional;

c) Os profissionais agentes 

presença de cada profissional;

d) Os dentistas e auxiliares de saúde 

profissionais e os Apoiadores.

Art. 16º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será de acordo com a 

da gratificação corresponderá à 

pontuação de cada profissional.

Art.17º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será o percentual da 

base a que afirma esse artigo é o 

gratificações variáveis por 

desempenho os valores 

(concedida de três em três anos), as 

de instrução), e os qüinqüênios.

Art. 18º. A Gratificação Variável por 

Desempenho será calculada pelos 

Família: 60 pontos – 60% do salário 

Família: 60 pontos - 60% do salário 

Saúde da Família: 60 pontos - 60% do 

- Profissionais de Nível Superior do 

NASF - 60% do salário base da 

- Profissionais de Nível Superior da 

Estratégia Saúde da Família: 60 pontos 

- 60% do salário base da categoria;

Técnico atribuído ao profissional 

médico);

profissional de nível superior de 40 

horas semanais, com habilidades e 

conhecimentos gerenciais para tal 

função);

- Auxiliares (equipe modalidade I) de 

- Técnico (equipe modalidade II) de 

- Auxiliares de Serviços Gerais: 20 pontos – 20% do salário base.

Art. 19º. Para os fins desta Lei as horas in itinere serão consideradas de efetivo 

exercício considerando o deslocamento do Centro de Paraíba do Sul as UBS 

localizadas nos bairros de Carvalhaes, Sertão do Calixto, Sardoal e Inconfidência, 

conforme regulamento.

Art. 20º. Os formulários de Avaliação terão como pilares avaliativos: Assiduidade, 

Obrigações Funcionais, Resolutividade, Processo de Trabalho e Educação 

Permanente.

Art. 21º. Esta Lei REVOGA a Lei 3.535 de 25 de Março de 2019, incorporando os 

profissionais do NASF ao Plano de Qualificação e Valorização da Atenção Básica, 

os recursos do Co-finaciamento Estadual da Atenção Primária à Saúde e do PMAQ 

AB (NASF) repassados no Bloco PAB Variável ao recurso que será destinado para 

garantia das Gratificações Variáveis por Desempenho, além de quaisquer outras 

disposições em contrário.

Art. 22º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de publicação.

Paraíba do Sul, 12 de Agosto  de 2019

Alessandro Cronge Bouzada

Prefeito Municipal

Paraíba do Sul/RJ

2017-2020

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o Pregão 

Presencial nº 080/2019 – Processo Licitatório nº 086/2019, cujo objetivo é o 

Registro de Preços para eventuais prestações de serviços de Carro de Som 

Volante, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de 

Comunicação. O Credenciamento e o recebimento dos envelopes “Proposta” e 

“Habilitação” dar-se-ão no dia 03/09/2019 às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 

Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O Edital 

encontra-se disponível, gratuitamente, na Sede da Prefeitura Municipal, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 08:30 às 18:00 horas ou, diretamente no sítio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. . Informações poderão ser 

prestadas através do telefone: (24)2263-4469. Paraíba do Sul, 19 de agosto de 

2019 – Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público a 

RERRATIFICAÇÃO do Pregão Presencial nº 071/2019 – Processo Licitatório nº 

077/2019, cujo objetivo é a seleção de empresa especializada para Composição do 

Quadro Geral de Registro para eventuais locações de estruturas para eventos, 

atendendo à Secretaria Municipal de Turismo, esporte e Lazer. Fica corrigido o 

quantitativo do Lote 06 do referido Pregão, conforme Tabela, a seguir:

Fica confirmado o recebimento e julgamento dos Envelopes Propostas e 

Habilitação, para o mesmo dia e horário, definidos no Edital, uma vez que os 

valores unitários e totais, já previam as quantidades, ora retificadas. O Edital, 

devidamente Retificado, encontra-se disponível no sitio:

http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/editais. 

Paraíba do Sul/RJ, 19 de agosto de 2019. Francisco José Silva Sant´Anna - 

Pregoeiro Oficial.

Ite

m 

Quant. 

Incorre

ta 

Quant. 

Correta 
Unid. Descrição do Material/Serviço 

Valor Unit. 

Máximo 

aceito 

Valor Total 

Máximo 

aceito 

1 2 100 Unid. 

TENDA 3x3m  DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 03 metros 
de frente x 03 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado. 

R$ 173,33 R$ 17.333,33 

2 1 100 Unid. 

TENDA 4x4m  DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 04 metros 
de frente x 04 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado. 

R$ 286,00 R$ 28.600,00 

3 10 100 Unid. 

TENDA 5x5m  DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 05 metros 
de frente x 05 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado. 

R$ 466,67 R$ 46.666,67 

4 1 100 Unid. 

TENDA 6x6m DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 06 metros 
de frente x 06 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado 

R$ 639,33 R$ 63.933,33 

5 5 50 Unid. 

TENDA 8x8m DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 08 metros 
de frente x 08 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado 

R$ 1.183,33 R$ 59.166,67 

6 10 50 Unid. 

TENDA 10x10m DESCRIÇÃO: Tenda 
aberta nas dimensões de 10 metros 
de frente x 10 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado 

R$ 1.850,00 R$ 92.500,00 

7  5 Unid. 

TENDA 50x15m DESCRIÇÃO: Tenda 
galpão nas dimensões de 50 metros 
de frente x 15 metros de 
profundidade com 2 metros de altura, 
pés de sustentação, cobertura do tipo 
piramidal ou chapéu de bruxa em 
lona branca antichama, estrutura em 
tubo galvanizado 

R$ 12.166,67 R$ 60.833,33 

TOTAL R$ 369.033,33 

 


