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 O médico oftalmologista Dr. 
Ângelo Tamiozzo realiza consultas e 
cirurgias de catarata no Hospital 
Nossa Senhora da Piedade (HNSP) 
em Paraíba do Sul através do termo 
de cogestão firmado com a Prefeitura 
em 2017. O atendimento acontece às 
segundas-feiras a partir das 7h e a 

partir das 13h, e às quintas-feiras a 
partir das 7h.
 O atendimento ambulatorial 
de Oftalmologia é uma das principais 
demandas da rede municipal de 
saúde e foi transferido da Policlínica 
para os consultórios do HNSP, o que 
permitiu a ampliação do serviço. 

Somente no ano passado foram 1050 
atendimentos ajudando a reduzir a 
fila de espera de pacientes no 
município.
 A cirurgia de catarata é mais 
uma conquista para os pacientes do 
HNSP e também é realizada pelo Dr. 
Ângelo. As cirurgias tiveram início em 

setembro de 2017 e já beneficiaram 
muitos pacientes que aguardavam 
pelo procedimento. Antes os 
pacientes de Paraíba do Sul, muitos 
deles idosos, precisavam se deslocar 
ao Rio de Janeiro para fazer a 
cirurgia, o que gerava cansaço e 
possíveis transtornos de viagem.

Cirurgias e consultas de oftalmologia 
no HNSP são oferecidas através da 
Prefeitura Municipal
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DECRETOS

DECRETO N.º 1.600/2018
AUTORIZA ABERTURA DE CREDITO 
ADICIONAL ESPECIAL PARA O 
PREVSUL E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Paraíba do 
Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 
usando das atribuições legais e de 
acordo com a autorização legislativa 
contida na Lei Municipal nº 3.466, de 28 
de junho de 2018
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizada a abrir, por 
Decreto, Crédito Adicional Especial até 
o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para juste no Orçamento/2018, 
relativo à inserção do elemento de 
despesas para custeio de Obrigações 
Tributárias e Contributivas no 
orçamento vigente do PREVSUL – 
Instituto de Previdência de Paraíba do 
Sul:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.122.0702.2.136
3.3.90.47.00.00.00.00.0038 – 
Obrigações Tributárias e Contributivas 
........................ 100.000,00
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 
100.000,00
Art. 2º - Os recursos para a 
suplementação prevista no art. 1º 
provêm da anulação, no orçamento 
vigente do PREVSUL – Instituto de 
Previdência de Paraíba do Sul, da 
seguinte dotação orçamentária:
PREVSUL – Instituto de Previdência de 
Paraíba do Sul
PT – 09.272.0701.2.158
3.1.90.01.01.00.00.00.0038 – Despesas 
com Aposentadorias e Reformas 
....................100.000,00
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 
100.000,00
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
consideradas revogadas as disposições 
que lhes sejam contrárias ou 
incompatíveis.
Paraíba do Sul, 19 de julho de 2018

DECRETO N.º 1.602/2018
INSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA 
AVALIAÇÃO, REVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL,  ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, e com 
fundamento no artigo 67 c/c alínea "n", 
do inciso I, do artigo 95, e artigo 209, § 
2º, da Lei Orgânica Municipal, bem 
como pela leitura do artigo 480 da Lei 
Municipal n° 2.493/2006, 
CONSIDERANDO, a necessidade e a 
importância de se promover a 
atualização do Plano Diretor da cidade 
de Paraíba do Sul/RJ, como 
instrumento de aperfeiçoamento da 
política urbana, objetivando o 
desenvolvimento sustentável e a 
melhor qualidade de vida da 
população;
CONSIDERANDO, que o Estatuto das 
Cidades, lei que institui o Plano Diretor, 
estabelece sua revisão a cada dez anos;
CONSIDERANDO, que o Plano Diretor é 
tema de grande relevância social e 
importante instrumento de 
planejamento da administração;
CONSIDERANDO, artigo 209, § 2º, da 
Lei Orgânica Municipal, que dispõe 
sobre a participação da sociedade na 
elaboração do Plano Diretor;
DECRETA:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão 
Especial para Avaliação, Revisão e 
Acompanhamento da execução do 
Plano Diretor Municipal.
Art. 2°-  A Comissão de que trata o 
artigo anterior será composta por 9 
(nove) membros, designados pelo 
segmento e nomeados por ato do 
Executivo, sendo:
I  -  2 (dois) indicados pelo Chefe do 
Executivo;
II - 1 (um) indicado pelo Presidente da 
Câmara de vereadores;
III - 1 (um) indicado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil - Subseção de 
Paraíba do Sul;
IV - 1 (um) membro indicado pelo 
Conselho Regional de Engenharia 
(CREA);
V - 1 (um) membro indicado pelo 
Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU);
VI - 1 (um) membro indicado pela 
representação empresarial;
VII - 2 (dois) membros da sociedade 
civil.
Art. 3º-   A Comissão será presidida por 
qualquer um dos membros, mediante 
eleição interna, a ser realizada na 
primeira reunião.
Parágrafo primeiro: O prazo para 
revisão do Plano Diretor será de 60 
(sessenta) dias a contar da primeira 
reunião, e poderá ser prorrogado por 
igual período.
Parágrafo segundo: Após revisão, a 
mesma comissão poderá ser 
renomeada, por novo ato do executivo 
para acompanhar a execução do plano 
diretor, nos termos da legislação 
vigente.
Art. 4º-   A reunião final do Plano Diretor 

em que serão discutidas as avaliações e 
revisões do plano Diretor, sob 
responsabilidade da comissão especial, 
deverá haver convocação publicada no 
Diário Oficial do Município e 
encaminhamento ao Chefe dos Poderes 
Executivo e Legislativo.
Art. 5º-  O produto final será remetido 
ao Gabinete do Prefeito, na forma de 
projeto de Lei, para avaliação final e 
encaminhamento ao Poder Legislativo.
Art. 6º-  Após a deliberação da 
Comissão Especial para Avaliação, 
Revisão e Acompanhamento da 
Execução do Plano Diretor, todo o 
material produzido durante os 
trabalhos de atualização deverá ser 
atuado em processo administrativo, 
ficando sob guarda da Secretaria de 
Governo e Gestão todos os processos, 
objetivando constituir-se em banco de 
dados permanente.
Art. 7º-  Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
PARAÍBA DO SUL, 26 DE JUNHO DE 
2018.

PUBLICAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL/RJ, torna público 
que fará realizar Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 
053/2018 – Processo Licitatório nº 
058/2018, cujo objetivo é o Registro de 
Preço para futuras e eventuais 
contratações de empresa especializada 
para prestação de serviços de Varrição 
Manual de vias, conservação de 
logradouros públicos e praças, 
capinação de lugares públicos, pintura 
de meio fio, limpeza de boca de lobos 
nas vias públicas, com operação de 
recolhimento de todos os detritos 
possíveis da varrição, incluindo as 
ferramentas necessárias para execução 
dos serviços. O Credenciamento e 
recebimento dos Envelopes“Proposta” 
e “Habilitação” se dará no 
dia09/08/2018 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, 26 de julho de 2018 – 
Alessandro Cronge Bouzada – Prefeito 
Municipal.
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 A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria do Ambiente e 
Desenvolvimento Agrário, iniciou 
esta semana o processo de consulta 
pública para criação do primeiro 
Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS). O Plano é o principal 
instrumento de planejamento e 
gestão dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos e possui 
fundamental importância para se 
atingir a sustentabilidade ambiental, 
econômica e financeira destes 
serviços.
 A pesquisa está disponível 
nas redes sociais oficiais do governo 
municipal e no site da prefeitura, ou 
através do endereço eletrônico:
paraibadosulpmgirs.wixsite.com/pm
girs/pesquisa
 A pesquisa permitirá à 
prefeitura conhecer o panorama 
atual em relação à gestão de 
resíduos do município, colaborando 
para a criação do Plano Municipal 
de Resíduos e o planejamento de 
programas, projetos e ações 
imediatas, de curto, médio e longo 
prazo.
 É importante que toda a 
população participe da pesquisa, 
para que o processo de construção 
e elaboração do Plano possa 
abranger as particularidades de 
cada cidadão e o comportamento 

Prefeitura inicia consulta pública para 
criação do primeiro Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Prefeitura realiza recuperação asfáltica 
em importantes vias de Paraíba do Sul

de toda a comunidade.
 O PMGIRS é estabelecido 
pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – Lei Federal 12.305/2010 – 
e a elaboração do Plano pelos 

municípios é uma condição para 
que as prefeituras tenham acesso a 
recursos federais destinados aos 
empreendimentos e serviços 
relacionados à limpeza urbana e 

ao manejo de resíduos sólidos, ou 
para que as cidades possam 
receber incentivos ou 
financiamentos de entidades 
federais de crédito.

 A prefeitura de Paraíba do 
Sul realizou na manhã desta 
quinta-feira, dia 19 de Julho, 
serviços de recuperação asfáltica 
em importantes vias da cidade. O 
serviço foi realizado por toda 
extensão da Rua José Joaquim 
Gonçalves (Caminho de Dentro), 
no bairro Vila Salutaris, até a 
Avenida Coronel João Werneck, no 
centro. Alguns buracos que 
estavam dificultando o trânsito no 
Brocotó e no entorno da Praça 
Garcia Paes Leme também foram 
tapados.
 Mesmo em época de crise, 
a prefeitura está assegurando o 
recapeamento das ruas da cidade 

com recursos próprios. No ano 
passado foram mil toneladas de 
asfalto e este ano serão duas mil.
 O diferencial do serviço 
realizado atualmente é a 
qualidade. Ao invés de usar o 
asfalto frio, o atual governo só 
realiza recapeamento com massa 
quente fixada sobre o piche e 
compactada com rolo compressor, 
o que não acostumava acontecer 
em outras administrações. Isso 
gera economia de recursos e a 
durabilidade do serviço é 
prolongada. Durante toda 
execução da operação a Guarda 
Municipal se fez presente para 
coordenar o trânsito de veículos.
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 Com objetivo de dar maior 
visibilidade ao acervo cultural 
municipal e valorizar um dos 
locais históricos mais importantes 
de Paraíba do Sul, a Prefeitura 
Municipal, através da Fundação 
Cultural, começou a trabalhar 
neste mês de julho no projeto de 
revitalização do Centro Cultural 
Maria de Lourdes Tavares Soares 
(antiga Estação Ferroviária) e 
todo o seu entorno.
 Dentre as novidades que o 
projeto prevê estão a reativação 
do Cinema Popular Nívea 
Stelmann, com o retorno de 
exibições de filmes gratuitos para 
a população; inauguração do 
Centro de Memória, que abrigará o 
acervo iconográfico e ferroviário; 
criação do Acervo Municipal, com 
livros, jornais e documentos 
históricos do município; criação 
da sala de exposição "Alberto 
Castilho"; e  reforma do túnel que 
liga a av. Ayrton Senna à Estação 
Ferroviária.
 Além das reformas no 
prédio da Estação, todo o espaço 
no entorno está passando por 
melhorias, com poda e corte de 
árvores para adequação 
paisagística, pintura de bancos e 
nova iluminação. O trem 
desativado onde se encontra o 
antigo Botequim da Corte também 

Fundação Cultural inicia projeto de 
revitalização da Estação Ferroviária

Pista de Skate do Parque Salutaris 
está sendo revitalizado

será ocupado, mas ainda não há 
definição de qual a destinação 
para o espaço.
 O acervo de obras 
literárias raras foi todo 
higienizado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a 
catalogação e organização dos 
livros, documentos e jornais 
antigos é coordenada pela 
bibliotecária Aimee Menezes que 
está prestando serviço à 
Fundação Cultural, para que 

nenhum destes itens de grande 
valor histórico seja danificado ou 
perdido.
 De acordo com o diretor 
de cultura da Fundação Cultural, 
Carlos Henrique Mendes, o 
projeto de revitalização da 
Estação é uma realização 
importante e busca oferecer à 
população o pleno acesso a este 
espaço histórico que contribuiu 
de forma significativa para o 
desenvolvimento da cidade.

 “Queremos que toda a 
área da Estação seja frequentada 
diariamente pela população, com 
mais opções acesso a cultura e a 
informação. Esta é uma 
reivindicação antiga do povo 
sul-paraibano e também um 
desejo do Prefeito Doutor 
Alessandro, que a Fundação 
Cultural está finalmente 
concretizando” – afirmou o 
diretor presidente da Fundação 
Cultural, Marcelo Brum.

 Nos próximos dias os 
skatistas que frequentam a pista 
do Parque de Águas Minerais 
Salutaris poderão voltar a 
utilizá-la com segurança. A 
prefeitura, através da Secretaria 
Municipal de Obras, começou 
nesta quinta-feira, dia 19 de 
Julho, a revitalizar a pista.
 O piso da pista está 
sendo revitalizado com concreto 

e receberá polimento para evitar 
acidentes. Essa é a primeira 
etapa de reparos no parque, 
considerado um dos grandes 
pontos turísticos do município. 
Nos próximos meses, segundo 
previsão da secretaria, o local 
ganhará reparos na rede elétrica, 
pintura e serviços em 
infra-estrutura que estão sendo 
necessários.


