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Carreta da Saúde chega ao bairro 
Eldorado sábado

 A Carreta da Saúde, que teve seu início no 
bairro Liberdade, é uma iniciativa da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul que busca atender a 
demanda existente de exames em fila na Secretaria 
Municipal de Saúde. A unidade móvel oferece exames 
de mamografia digitalizada, ultrassonografia, 
ecocardiograma, eletrocardiograma, densitometria 
óssea e eco-doppler.
 Durante todo o funcionamento da Carreta, a 

população presente pôde contar com a equipe da 
Vigilância Ambiental realizando conscientizações 
com relação ao mosquito Aedes Aegypti; com a 
equipe da Assistência Social promovendo cadastro 
de pessoas ao Programa Bolsa Família e Cadastro 
Único e também com as enfermeiras da Univértix 
oferecendo aferição pressão arterial e glicemia 
capilar.
 Os usuários que estão aguardando pelos 

exames são notificados pela Unidade Básica da 
Saúde do bairro, antecipadamente, com relação à 
marcação dos exames, para que dessa forma o 
atendimento possa acontecer de forma organizada.  
 A Carreta estará no próximo dia 18, 
localizada no bairro Eldorado, das 8h às 16h, 
atendendo a população dos bairros Eldorado, 
Limoeiro e Brejal. 
 Para mais informações: 2263-5631.
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ATOS DO GOVERNO

DECRETO

D E C R E T O Nº 1.706/2019

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 
3.550, DE 25 DE ABRIL DE 2019 QUE 
INSTITUI O PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO E FAZENDA E À 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, Dr. Alessandro Cronge 
Bouzada, Faço saber que a Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, aprova e 
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º  - Fica instituído o Programa de 
Regularização Tributária – PRT, junto à 
Secretaria Municipal de Planejamento 
e Fazenda e à Procuradoria Geral do 
Município, cuja implementação 
obedecerá ao disposto nesta Lei. 

§ 1º  - Poderão ser quitados, na forma 
do PRT, os débitos de natureza 
tributária ou não tributária, vencidos 
até 31 de dezembro de 2018, de 
pessoas físicas e jurídicas, inclusive 
objeto de parcelamentos anteriores 
rescindidos, em discussão 
administrativa ou judicial, ou ainda 
provenientes de lançamento de ofício 
efetuados após a publicação desta Lei, 
desde que o requerimento se dê no 
prazo de que trata o § 2º.

§ 2º  - A adesão ao PRT ocorrerá por 
meio de requerimento a ser efetuado 
no período de 20 de maio de 2019 a 19 
de julho de 2019, e abrangerá os 
débitos em discussão administrativa 
ou judicial indicados para compor o 
PRT e a totalidade dos débitos 
exigíveis em nome do sujeito passivo, 
na condição de contribuinte ou 
responsável. 

§ 3º  - A adesão ao PRT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável 
dos débitos em nome do sujeito 
passivo na condição de contribuinte 
ou responsável e por ele indicados 
para compor PRT, nos termos dos art. 
389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 - Código de Processo 
Civil, e condiciona o sujeito passivo à 
aceitação plena e irretratável de todas 
as condições estabelecidas nesta Lei;

II - o dever de pagar regularmente as 
parcelas dos débitos consolidados no 
PRT e os débitos vencidos após 31 de 
dezembro de 2018, inscritos ou não em 
Dívida Ativa do Município; e

III - a vedação da inclusão dos débitos 
que compõem o PRT em qualquer 
outra forma de parcelamento 
posterior, ressalvado o 
reparcelamento.

Art. - 2º  No âmbito da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Fazenda, 

o sujeito passivo que aderir ao PRT 
poderá liquidar os débitos de que trata 
o art. 1º mediante a adesão a este 
programa redução de 100% e poderá 
ser parcelado em até 24 parcelas 
mensais e de igual valor, respeitado o 
valor mínimo de parcela estipulado no 
Código Tributário Municipal, além do 
pagamento das verbas processuais e 
honorárias respectivas, desde que 
realizado o pedido dentro do prazo de 
vigência desta Lei, com o primeiro 
pagamento dentro da data limite de 
seu vencimento, conforme §2º do 
artigo 4º desta Lei, caso em que, não 
ocorrendo o pagamento da primeira 
parcela dentro da data pactuada 
ocorrerá o cancelamento imediato do 
parcelamento e a perda do direito a 
adesão ao presente programa de 
recuperação tributária.

§ 1º - Podem ser objeto deste 
programa os débitos referentes ao 
Imposto Predial Territorial Urbano – 
IPTU, ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), à Taxa de 
Fiscalização Sanitária (TaFis) e à Taxa 
de Localização e Funcionamento 
(TLL).

§ 2º  - Na hipótese de indeferimento 
dos créditos a que se refere o caput, no 
todo ou em parte, será concedido o 
prazo de trinta dias para que o sujeito 
passivo, ou o responsável tributário, 
efetue o pagamento em espécie dos 
créditos apurados pela Secretaria de 
Planejamento e Fazenda Municipal.
 
§ 3º  - A falta do pagamento de 03 
parcelas implicará a exclusão do 
devedor do PRT e o restabelecimento 
da cobrança dos débitos 
remanescentes, com inclusão de juros 
e multas originais.

§ 4º -  A quitação na forma disciplinada 
no caput extingue o débito sob 
condição resolutória de sua ulterior 
homologação.

§ 5º  - A Secretaria de Fazenda 
Municipal dispõe do prazo de cinco 
anos para a análise da quitação na 
forma prevista no caput. 

§ 6º - A isenção prevista no PRT não 
engloba correção monetária.

Art. 3º  - Para incluir no PRT débitos 
que se encontrem em discussão 
administrativa ou judicial, o sujeito 
passivo deverá desistir previamente 
das impugnações ou dos recursos 
administrativos judiciais que tenham 
por objeto os débitos que serão 
quitados, e renunciar a quaisquer 
alegações de direito sobre as quais se 
fundem as referidas impugnações e 
recursos ou ações judiciais, e 
protocolar, no caso de ações judiciais, 
requerimento de extinção do processo 
com resolução do mérito, nos termos 
da alínea “c” do inciso III do caput do 
art. 487 da Lei nº 13.105, de 2015 - 
Código de Processo Civil. 

§ 1º  - Somente será considerada a 
desistência parcial de impugnação e 
de recurso administrativo interposto 
ou de ação recurso judicial proposta se 
o débito objeto de desistência for 
passível de distinção dos demais 
débitos discutidos no processo 
administrativo ou na ação judicial. 

§ 2º  - A comprovação do pedido de 
desistência e da renúncia de ações 
judiciais deverá ser apresentada na 
Secretaria de Fazenda Municipal até o 
último dia do prazo para a adesão ao 
PRT. 

§ 3º  - A desistência e a renúncia de 
que trata o caput não exime o autor da 
ação do pagamento dos honorários, 
nos termos do art. 90 da Lei nº 13.105, 
de 2015 - Código de Processo Civil, 
porém os percentuais da verba 
honorária, sempre fixado pelo Juiz da 
Causa, incidirão sobre o valor apurado 
segundo esta lei e não sobre o valor 
judicializado. 

Art. 4º  A dívida objeto do 
parcelamento será consolidada na 
data do requerimento de adesão ao 
PRT e será dividida pelo número de 
prestações indicadas. 

§ 1º  - Enquanto a dívida não for 
consolidada, o sujeito passivo se 
submeterá aos reajustes previstos em 
lei, que serão inclusos nas prestações 
indicadas e igualmente parcelados.

§ 2º  - O deferimento do pedido de 
adesão ao PRT fica condicionado ao 
pagamento do valor à vista ou da 
primeira prestação, que deverá ocorrer 
até o último dia útil do mês do 
requerimento.
 
§ 3º  - O valor de cada prestação 
mensal, por ocasião do pagamento 
após a data estipulada para 
vencimento, será acrescido de juros 
equivalentes a taxa SELIC do período, 
além de multa de 2%, calculados a 
partir do dia útil seguinte ao do 
vencimento. 

Art. 5º.  - Implicará exclusão do 
devedor do PRT e a exigibilidade 
imediata da totalidade do débito 
confessado e ainda não pago e 
automática execução da garantia 
prestada:

I - a falta de pagamento de três 
parcelas, consecutivas alternadas;

II - a falta de pagamento de uma 
parcela, se todas as demais estiverem 
pagas;

III - a constatação, pela Secretaria 
Municipal de Fazenda ou pela 
Procuradoria Geral Municipal, de 
qualquer ato tendente ao 
esvaziamento patrimonial do sujeito 
passivo como forma de fraudar o 
cumprimento do parcelamento;

IV - a decretação de falência ou 

extinção, pela liquidação, da pessoa 
jurídica optante;

V - a concessão de medida cautelar 
fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 
de janeiro de 1992;

VI - a declaração de inaptidão da 
inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos 
dos art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 
1996; ou

VII - a inobservância do disposto na 
presente Lei. 

Parágrafo único:  Na hipótese de 
exclusão do devedor do PRT, os 
valores liquidados com os créditos de 
que trata o art. 2º serão restabelecidos 
em cobrança e:

I - será efetuada a apuração do valor 
original do débito, com a incidência 
dos acréscimos legais, até a data da
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rescisão; e

II - serão deduzidas do valor referido 
no inciso I do parágrafo único as 
parcelas pagas, com acréscimos legais 
até a data da rescisão. 

Art. 6º.  - A opção pelo PRT implica 
manutenção automática dos gravames 
decorrentes de arrolamento de bens 
de medida cautelar fiscal e das 
garantias prestadas nas ações de 
execução fiscal ou qualquer outra ação 
judicial. 

Art. 7º.  - Aplicam-se aos 
parcelamentos o disposto no art. 11, 
caput e § 2º e § 3º, no art. 12 e no art. 14, 
caput, inciso IX, da Lei nº 10.522, de 
2002. 

Art. 8.  - A Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda e a 
Procuradoria Geral do Município, no 
âmbito de suas competências, editarão 
os atos necessários à execução dos 
procedimentos previstos no prazo de 
até trinta dias, contado da data de 
publicação desta Lei. 

Art. 9º  – Os beneficiários do PRT/2017 
que estiverem com o parcelamento em 
andamento não poderão se enquadrar 
no benefício fiscal ora concedido.
 
Art. 10º.   – Esse decreto entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 08 de maio de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul
2017 - 2020

EDITAL

EDITAL Nº 005/2019- CONVOCAÇÃO

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais, em especial o disposto no § 1º 
do art. 16 da Lei Municipal nº 3.228, de 
19 de novembro de 2015; e 
CONSIDERANDO a renúncia 
apresentada pelas ocupantes dos 
cargos de Diretor-Presidente e 
Vice-Presidente do PREVSUL às 
respectivas funções, RESOLVE:

 Art. 1º Este ato disciplina o 
processo eletivo para o preenchimento 
dos cargos de Diretor-Presidente e de 
Vice-Presidente do PREVSUL.

Art. 2º A organização, condução e 
acompanhamento do processo eletivo 
indicado no caput caberá à Comissão, 
constituída e designada neste ato, 

composta pelos seguintes membros:

I. ÁLVARO JOSÉ DE PAULA 
ALVIM – Matrícula E-017
Presidente
II. ELIS DA COSTA CÂNDIDO – 
Matrícula E-663
Membro efetivo
III. LIDIANE DO NASCIMENTO 
PONTES – Matrícula E-1673
Membro efetivo
IV. ALINE LOURENÇO 
ALBUQUERQUE DA SILVA – Matrícula 
E-1527
Membro suplente

Art. 3º O processo eletivo observará as 
seguintes etapas:

ETAPA PERÍODO
Apresentação de candidaturas D e 
20/05/2019 a 31/05/2019
Avaliação dos requerimentos de 
inscrição de candidaturas 
03/06/2019
Divulgação das candidaturas 
aprovadas 04/06/2019
Recurso quanto à divulgação das 
candidaturas aprovadas 05/06/2019 
a 11/06/2019
Publicação dos Recursos 12/06/2019
Homologação das candidaturas 
aprovadas 13/06/2019
Assembléia geral 14/06/2019
Divulgação do resultado final 
17/06/2019
 
Art. 4º Os interessados em ocupar os 
cargos indicados no art. 1º deverão 
apresentar inscrição de chapas, 
contemplando candidatos aos cargos 
de Diretor-Presidente e de 
Vice-Presidente, no prazo de 
apresentação de candidaturas 
indicado no art. 3º por meio de 
requerimento formulado ao Presidente 
da Comissão Eleitoral designada neste 
Ato, em dias úteis, no horário das 
08h30min às 18 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul.

Parágrafo único. Dos requerimentos 
mencionados no caput deverá constar 
os nomes completos e qualificação dos 
candidatos, suas matrículas funcionais, 
indicação do cargo ao qual cada 
integrante da chapa pretende 
concorrer e, ainda, declaração de que 
preenchem os requisitos para 
preenchimento do respectivo cargo 
estabelecidos na Lei Municipal nº 
3.228/2015.

Art. 5º Após o término do prazo de 
apresentação de candidaturas, a 
Comissão Eleitoral analisará as 
candidaturas apresentadas, 
especificamente quanto ao 
preenchimento dos requisitos 
expressos nos §§ 2º e 3º, do art. 16 da 
Lei Municipal nº 3.228/2015.

§ 1º Da decisão da Comissão que 
indeferir candidatura com base no 
caput cabe recurso dirigido ao 
Secretário Municipal de Administração, 
observados os prazos estabelecidos 
no art. 3º.

§ 2º Os resultados preliminar e 
definitivo da inscrição de candidaturas 

serão objeto de publicação no veículo 
de imprensa oficial do Município e, 
ainda, afixados em murais nas sedes de 
todos os Órgãos e Entidades da 
administração municipal e da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul.

Art. 6º Os interessados inscritos e cujas 
candidaturas tenham sido aprovadas, 
na forma e prazos do art. 3º poderão, 
desde a divulgação do resultado final 
das inscrições até a data da realização 
da assembleia geral, divulgar suas 
candidaturas junto aos segurados do 
regime próprio de previdência do 
Município de Paraíba do Sul, por meio 
de material impresso, audiovisual ou 
qualquer outro meio, desde que não 
ponha em risco a lisura e a isonomia do 
processo eletivo, sendo vedada a 
oferta de brindes de qualquer 
natureza.

§ 1º Eventuais denúncias de atos 
potencialmente contrários à lisura e à 
isonomia do processo eletivo serão 
encaminhadas ao Presidente da 
Comissão Eleitoral, que, após 
apuração, poderá cassar a 
candidatura, cabendo recurso de tal 
decisão ao Secretário Municipal de 
Administração.

§ 2º Durante o período de divulgação 
das candidaturas, os interessados 
regularmente inscritos poderão se 
ausentar das atribuições regulares de 
seus cargos por metade do expediente 
regular de trabalho sem a imposição 
de qualquer sanção. 

Art. 7º Na data designada no art. 3º, 
durante o período compreendido entre 
09h e 10 horas, havendo mais de uma 
chapa inscrita, será realizada a votação 
para preenchimento dos cargos 
descritos no art. 1º, no Auditório da 
Prefeitura Municipal, situado na Rua 
Visconde da Paraíba, nº 11, Centro, 
nesta cidade, por meio de cédulas a 
serem depositadas em urnas, 
confeccionadas pela Comissão 
Eleitoral.

§ 1º Durante todo o período de votação 
indicado no caput, ao menos 1 (um) 
membro da Comissão Eleitoral deverá 
estar presente ao local de votação.

§ 2º A apuração do resultado ocorrerá 
imediatamente após o término do 
horário de votação, em sessão pública, 
no mesmo local onde ocorrerá a 
votação, conduzida pelo Presidente da 
Comissão.

Art. 8º Após a apuração dos votos, a 
Comissão Eleitoral encaminhará o 
resultado do processo eletivo para 
publicação, observado o prazo 
definido no art. 3º.

Art. 9º Depois de divulgado o 
resultado, os integrantes da chapa 
vencedora deverão comparecer à 
Secretaria Municipal de Administração 
para apresentação do comprovante de 
atendimento ao requisito expresso no 
§ 3º do art. 16 da Lei Municipal nº 
3.228/2015.

Art. 10. Os integrantes da chapa 
vencedora serão convocados por Ato 
do Chefe do Poder Executivo, após 
cumprido o disposto no art. 9º, para 
dar início a período de transição junto 
aos atuais ocupantes dos cargos 
previstos no art. 1º, pelo período de 04 
(dias) dias, ao término do qual serão 
nomeados para o exercício dos 
respectivos cargos.

Art. 11. Os casos omissos serão 
dirimidos pela Comissão Eleitoral, 
cabendo recurso de suas decisões ao 
Secretário Municipal de Administração.

Paraíba do Sul-RJ, 17 de maio de 2019.

 

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal

Paraíba do Sul / RJ
2017/2020

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 03 – PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2019

Ficam os candidatos abaixo 
discriminados CONVOCADOS a 
comparecerem ao Setor de Gestão 
Pública, sito a Rua Visconde da 
Paraíba, n.º 106 – Centro – Paraíba do 
Sul – RJ, no dia 20 de maio de 2019, 
segunda-feira, de 9 às 12 horas, 
munidos 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

CANDIDATOS CONVOCADOS:
� SOLANGE APARECIDA VALLE 
PEDROSO – PROFESSOR I;
� RAFAEL BAHIA LIMA – 
PROFESSOR I
� LUCILENE JERONIMO – 
PROFESSOR I;
� ALDA BARBOSA DO ESPÍRITO 
SANTO – PROFESSOR I;
� ANA PAULA VENTURA 
ORNELLAS DA COSTA – PROFESSOR I;
� SIMONE THURN – PROFESSOR I

Paraíba do Sul, 17 de maio de 2019.

Elis da Costa Cândido
Setor de Gestão Pública
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REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO
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