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Com a missão de informar à 
população e ampliar a gestão 
participativa no município, o 
prefeito Doutor Alessandro 
recebeu em seu gabinete os 
participantes da 5ª edição do Café 
com Prefeito.
 Mais uma vez Doutor 
Alessandro deixou todos à vontade 
para fazer questionamentos e 
apresentar dúvidas, respondendo 
as diversas perguntas para que as 
informações corretas fossem 

apresentadas. O prefeito também 
abordou as realizações da sua 
gestão até agora e os projetos e 
obras que em breve irão beneficiar 
os sul-paraibanos.
 O Café com Prefeito é uma 
ação inédita nos municípios da 
região e tem tido grande adesão 
da população que vem se 
inscrevendo pelo site da prefeitura. 
A estudante de administração, 
Fabiana Nacade, foi uma das 
participantes e aprovou a 

iniciativa.
 “Nossa função é cobrar o 
que o prefeito está fazendo e antes 
de querer questionar ou falar mal 
precisamos saber o que realmente 
está acontecendo. Aconselho a 
todos a vir participar do Café com 
o Prefeito e tirar suas dúvidas” – 
disse Fabiana.
 Doutor Alessandro lembrou 
que está a disposição da 
população para ouvir sugestões e 
buscar soluções para os problemas 

da cidade.
 “Este é o espaço no qual as 
pessoas deve utilizar para me 
questionar e procurar informações 
verdadeiras. É preciso ter muito 
cuidado com as coisas que são 
repassadas voluntariamente nas 
ruas e nas redes sociais. Eu sou 
funcionário do povo, meu gabinete 
está sempre aberto para receber a 
população todos os dias e o Café 
com Prefeito buscar incentivar esta 
aproximação” – afirmo o prefeito.

Doutor Alessandro recebe população 
na 5ª edição do Café com Prefeito
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de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 12 DE JULHO DE 2018.

ALTERA PPA E LEI ORÇAMENTÁRIA, CRIANDO CRÉDITO ESPECIAL PARA 
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FNS – GOVERNO FEDERAL
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei orçamentária Municipal em vigor, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:    

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado – PAB.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 12 de julho de 2018.

EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 
público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado de compra de 
equipamentos, material permanente, aquisição de veículos e micro ônibus.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 12 de julho de 2018.
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DECRETOS

DECRETO N.º 1.598/2018
REGULAMENTA LEI MUNICIPAL 3.471 DE 12 DE JULHO DE 2018, E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA:
 
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado – PAB
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018.

DECRETO N.º 1.599/2018
REGULAMENTA LEI MUNICIPAL 3.472 DE 12 DE JULHO DE 2018, E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA:
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado de compra de 
equipamentos, material permanente, aquisição de veículos e micro ônibus.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018.

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 2018 e/ou Dívida Ativa.
Artigo 6º . Os prêmios a serem 
sorteados entre os contribuintes 
adimplentes com os tributos poderão 
ser: 10 televisões, 10 tablets, 10 
geladeiras e 10 bicicletas.
Artigo 7º . Para aquisição dos prêmios 
especificados no artigo anterior, o Poder 
Executivo poderá dispor de até 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 
previstos na rubrica 3.3.90.00.00 – 
Incentivo ao Contribuinte Municipal, do 
orçamento da Secretaria Municipal de 
Fazenda.
Artigo 8º . Esta lei entra em vigor na data 

LEIS

LEI N° 3.470, DE 12 DE JULHO DE 2018
INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2018 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 2018, 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 15 (quinze) de 
agosto de 2018.
II - em 05(cinco) parcelas, de igual valor, 
sem desconto, expressas em moeda 
corrente, vencíveis mensal e 
sucessivamente, nas seguintes datas:
a) 1ª parcela ....... 15/08/2018;
b) 2ª parcela ....... 17/09/2018; 
c) 3ª parcela ....... 15/10/2018;
d) 4ª parcela ....... 16/11/2018; 
e) 5ª parcela........ 17/12/2018.

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 ....... 15/08/2018;
b) 2ª parcela ....... 17/09/2018; 
c) 3ª parcela ....... 15/10/2018.

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 . Ficam definidos, em relação o 
exercício de 2018, o valor mínimo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) em R$110.65 (cento e dez reais e 
sessenta e cinco centavos) e o valor 
máximo em R$ 4.893,96 (quatro mil 
oitocentos e noventa e três reais e 
noventa e seis centavos).
Artigo 5º . Fica o Poder Executivo 
autorizado a promover sorteio de 
prêmios como incentivo ao pagamento 
dos Tributos Municipais, referente ao 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
050/2018 – Processo Licitatório nº 
055/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Limpeza, para atender 
aos Setores da Secretaria Municipal de 
Saúde.“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia31/07/2018 
às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
051/2018 – Processo Licitatório nº 
056/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Locações de 
Tendas, Banheiros Químicos, Mesas, 
Cadeiras, Pula-Pula e Piscina de 
Bolinhas, para atender àsnecessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. “Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 31/07/2018 
às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
052/2018 – Processo Licitatório nº 
057/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Carnes, destinadas à Merenda 
Escolar, atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. 
“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia01/08/2018 

às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
adiamento da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 047/2018 – 
Processo Licitatório nº 052/2018, cujo 
objetivo é o Registro de Preços para 
eventuais Fornecimentos de Materiais 
de Papelaria, Escritório e Expediente, 
para atender à Secretaria Municipal de 
Educação e Unidades Escolares. 
“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia01/08/2018 
às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, 
por seu Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com 
as disposições constantes na Lei n.º 
8.666/93 e demais normas pertinentes, 
Processo Administrativo nº 
2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a 
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA, SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) 
ANOS DE IDADE, PARA A 
CONTRATAÇÃO POR 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos 
termos e condições estabelecidas no 
edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 
20/07/2018 até 20/08/2018, até às 
15:00 horas, junto à sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sediada 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 
Edital encontra-se disponível junto à 
Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações. Demais disposições estão 
contidas no Edital de Chamamento 
Público nº 004/2018. Informações 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de abril de 2018. 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.
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de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DE SUL, 12 DE JULHO DE 2018.

LEI N° 3.471, DE 12 DE JULHO DE 2018
ALTERA PPA E LEI ORÇAMENTÁRIA, CRIANDO CRÉDITO ESPECIAL PARA 
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FNS – GOVERNO FEDERAL
O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal e nos 
termos da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei orçamentária Municipal em vigor, faz saber 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:    
                                                                   
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado – PAB.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 12 de julho de 2018.

LEI N° 3.472, DE 12 DE JULHO DE 2018
EMENTA: ALTERA A ESTRUTURA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 3.436 DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 2017; E Nº 3.435 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal, torna 
público que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:                                                                       
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado de compra de 
equipamentos, material permanente, aquisição de veículos e micro ônibus.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 12 de julho de 2018.

REGULAMENTA LEI MUNICIPAL 3.471 DE 12 DE JULHO DE 2018, E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA:

Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado – PAB
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018.

REGULAMENTA LEI MUNICIPAL 3.472 DE 12 DE JULHO DE 2018, E CONTÉM 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Paraíba do Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, no uso 
de suas atribuições legais, DECRETA:
Art.1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir CRÉDITO ESPECIAL no 
Orçamento em vigor, com a seguinte discriminação e valor:

Art.2º -  Os recursos para fazer face à Suplementação referida no Art. 1° provêm do 
Fundo Nacional de Saúde – FNS, não previsto anteriormente quando da elaboração 
da Proposta de Lei Orçamentária em vigor, que resultará em uma arrecadação 
espontânea das referidas fontes.
Art.3º -  Os valores discriminados no Art. 1° desta Lei deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a finalidade para a qual foi repassado de compra de 
equipamentos, material permanente, aquisição de veículos e micro ônibus.
Art.4º -  Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018.

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 2018 e/ou Dívida Ativa.
Artigo 6º . Os prêmios a serem 
sorteados entre os contribuintes 
adimplentes com os tributos poderão 
ser: 10 televisões, 10 tablets, 10 
geladeiras e 10 bicicletas.
Artigo 7º . Para aquisição dos prêmios 
especificados no artigo anterior, o Poder 
Executivo poderá dispor de até 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 
previstos na rubrica 3.3.90.00.00 – 
Incentivo ao Contribuinte Municipal, do 
orçamento da Secretaria Municipal de 
Fazenda.
Artigo 8º . Esta lei entra em vigor na data 

INSTITUI A CAMPANHA DE IPTU 2018 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 2018, 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 15 (quinze) de 
agosto de 2018.
II - em 05(cinco) parcelas, de igual valor, 
sem desconto, expressas em moeda 
corrente, vencíveis mensal e 
sucessivamente, nas seguintes datas:
a) 1ª parcela ....... 15/08/2018;
b) 2ª parcela ....... 17/09/2018; 
c) 3ª parcela ....... 15/10/2018;
d) 4ª parcela ....... 16/11/2018; 
e) 5ª parcela........ 17/12/2018.

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 ....... 15/08/2018;
b) 2ª parcela ....... 17/09/2018; 
c) 3ª parcela ....... 15/10/2018.

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 . Ficam definidos, em relação o 
exercício de 2018, o valor mínimo do 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) em R$110.65 (cento e dez reais e 
sessenta e cinco centavos) e o valor 
máximo em R$ 4.893,96 (quatro mil 
oitocentos e noventa e três reais e 
noventa e seis centavos).
Artigo 5º . Fica o Poder Executivo 
autorizado a promover sorteio de 
prêmios como incentivo ao pagamento 
dos Tributos Municipais, referente ao 

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
050/2018 – Processo Licitatório nº 
055/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Materiais de Limpeza, para atender 
aos Setores da Secretaria Municipal de 
Saúde.“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia31/07/2018 
às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
051/2018 – Processo Licitatório nº 
056/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Locações de 
Tendas, Banheiros Químicos, Mesas, 
Cadeiras, Pula-Pula e Piscina de 
Bolinhas, para atender àsnecessidades 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. “Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia 31/07/2018 
às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
052/2018 – Processo Licitatório nº 
057/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preços para eventuais Fornecimentos 
de Carnes, destinadas à Merenda 
Escolar, atendendo à Secretaria 
Municipal de Educação. 
“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia01/08/2018 

às 10:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público o 
adiamento da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 047/2018 – 
Processo Licitatório nº 052/2018, cujo 
objetivo é o Registro de Preços para 
eventuais Fornecimentos de Materiais 
de Papelaria, Escritório e Expediente, 
para atender à Secretaria Municipal de 
Educação e Unidades Escolares. 
“Credenciamento”, “Proposta” e 
“Habilitação” se dará no dia01/08/2018 
às 15:00 horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro. O 
Edital encontra-se disponível, 
gratuitamente, na Sede da Prefeitura 
Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 08:30 às 18:00 horas. 
Informações poderão ser prestadas 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.

A Prefeitura Municipal de Paraíba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro – PMPS, 
por seu Prefeito Municipal, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com 
as disposições constantes na Lei n.º 
8.666/93 e demais normas pertinentes, 
Processo Administrativo nº 
2017/12/11161, TORNA PÚBLICO a 
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA, SEM FINS 
LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
IDOSOS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) 
ANOS DE IDADE, PARA A 
CONTRATAÇÃO POR 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos 
termos e condições estabelecidas no 
edital. O prazo de inscrição ocorrerá de 
20/07/2018 até 20/08/2018, até às 
15:00 horas, junto à sede da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul/RJ, sediada 
na Rua Visconde da Paraíba, nº 11, 
centro, em Paraíba do Sul/RJ, onde o 
Edital encontra-se disponível junto à 
Secretaria Municipal de Compras e 
Licitações. Demais disposições estão 
contidas no Edital de Chamamento 
Público nº 004/2018. Informações 
através do telefone: (24)2263-4469. 
Paraíba do Sul, 17 de abril de 2018. 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.
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A prefe i tura ,  a t ravés  da  
Secretar ia  Mun ic ipa l  de  
Educação,  rea l i zou  nesta  
qu inta- fe i ra ,  d ia  12  de  ju lho,  o  
Pro jeto  Copa 2018 ,  que  tem 
como pr inc ipa l  ob jet ivo  
proporc ionar  aos  estudantes  
do  6º  ao  9º  ano,  das  o i to  
un idades  esco lares ,  
conhec imentos  e  descobertas  
acerca  dos   pa íses  que  f i zeram 
par te  da  ed ição  2018  do  
evento.  
 Por  me io  de  sor te io ,  
cada  esco la  f i cou  responsáve l  
por  quat ro  pa íses .   Durante  os  
meses  de  março  a  ju lho,  
professores ,  a lunos ,  
pedagogos  e  d i retores  
est iveram envo lv idos  em 
d iversas  at iv idades  de  
pesqu isas ,  o rgan ização e  
e laboração dos  mater ia i s  e  
das  propostas  
a r t í s t ico-cu l tura i s  que  foram 
apresentadas  no  Theat ro  
Mun ic ipa l  Mar iano  Aranha .
 Durante  a  aber tura  do  
evento,  a  secretár ia  de  
educação,  Ne i la  Bouzada ,  fez  
um pronunc iamento  para  fa la r  
da  importânc ia  de  conhecer   a  
cu l tura  de  out ros  pa íses :  “O 
ob jet ivo  dessa  in ic iat iva  é  
soc ia l i zar  os  conhec imentos  
adqu i r idos  ao  longo deste  
per íodo de  estudo.  É  
importante  o  jovem conhecer  
d i fe rentes  cu l turas .   Estudar  e  
ganhar  conhec imento   
poss ib i l i ta   ser  o  que  qu iser  na  
v ida .”  –  f r i sou .  
 Ne i la  também 
homenageou o  pequeno 
jogador  de  futebo l  estudante  
da  rede  mun ic ipa l ,  Rayan  de  
Souza  Mart ins ,  que  t re ina  na  
equ ipe  sub-10  do  C lube  de  
Regatas  do  F lamengo.
 A  abertura  do  evento  
fo i  rea l i zada  com uma 
apresentação fe i ta  por  
A leksandra ,  uma russa  que  
está  v ivendo há  do is  anos  em 
Para íba  do  Su l  após  ter   
no ivado em seu  pa ís  de  
or igem com o  su l -para ibano 
Igor,  que ,  na  ocas ião,  faz ia  
in tercâmbio  no  pa ís .  E les  
f i zeram uma apresentação 
sobre  a  Rúss ia ,  pa í s  sede  da  
Copa do Mundo.

Projeto “Copa 2018” é realizado com 
alunos do segundo segmento em Paraíba 
do Sul


