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ATOS DO PODER EXECUTIVO

Resolução CMAS nº. 05  de  21  de  julho de 2015.

Estabelece critérios orientadores para a regulamentação da
concessão de benefícios eventuais no âmbito da política pública
municipal de assistência social.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
VALENÇA/RJ, em reunião extraordinária realizada no dia 21/07/
2015, no uso de suas atribuições conferidas através da Lei Municipal
n°. 1.725/1995, e em consonância com o registrado na Ata n° 44/
2015,

CONSIDERANDO que os Benefícios Eventuais são
assegurados pelo artigo 22 da Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro
de1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, alterada pela
Lei 12.435 de 06 de julho de 2011, que integram o conjunto de
proteções da política de assistência social e, neste sentido se
inserem no processo de reordenamento de modo a garantir o acesso
à proteção social ampliando e qualificando as ações protetivas;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social
- PNAS aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro
de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a
implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 6.307, de 14 de
dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais e define
em seu artigo 9º que “as provisões relativas a programas, projetos,
serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde,
educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não
se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência
social”;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social nº 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispõe
sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no
âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de
Saúde.

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Estadual de
Assistência Social n° 28, de 27 de abril de 2012, que propõe critérios
orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios
eventuais no âmbito da política pública de Assistência Social no
Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a concessão dos Benefícios Eventuais um
direito garantido em lei e de longo alcance social;

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer critérios orientadores para a
regulamentação da concessão de benefícios eventuais no âmbito
da Política Pública Municipal de Assistência Social de Valença.

Art. 2° O benefício eventual é uma modalidade de provisão de
Proteção Social Básica de caráter suplementar e temporário que

integra as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos
sociais e humanos, prestada aos cidadãos e às famílias em virtude
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública.

Parágrafo único. São vedadas quaisquer situações de
constrangimento ou vexatórias no processo de estudo das
necessidades para a concessão do benefício eventual.

Art. 3º Destina-se o benefício eventual aos cidadãos e famílias com
impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de
contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a
manutenção do indivíduo, a unidade familiar e a sobrevivência de
seus membros.

Art. 4º Os benefícios eventuais serão concedidos, obedecendo os
seguintes critérios de renda:

I – nos casos de benefícios por natalidade, por morte ou por situações
de vulnerabilidade temporária a renda mensal per capita deverá ser
igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional.

II – nos casos de calamidade pública este critério não será
considerado.

Art. 5º - São formas de benefícios eventuais:

I - Auxílio-natalidade;

II - Auxílio-funeral; e

III - Outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas
de situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

Art. 6º O beneficio eventual, na forma de auxílio-natalidade, constitui-
se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada
por nascimento de membro da família.

Art. 7º O beneficio natalidade destinada à família alcançará
preferencialmente:

I - atenções necessárias ao nascituro;

II – apoio à mãe no caso de morte do recém-nascido; e

III – apoio à família no caso de morte da mãe e demais providências
que a equipe técnica do CRAS julgarem necessárias.

Art. 8º O beneficio natalidade ocorrerá na forma de bens de consumo.

§ 1º Os bens de consumo consistem no enxoval do recém-nascido,
incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene
que garantam a qualidade, dignidade e o respeito à família
beneficiada, conforme descrição no anexo I.

§ 2º O requerimento do beneficio natalidade deve ser realizado no
CRAS em até noventa dias após o nascimento.

§3º O beneficio natalidade deve ser concedido, após avaliação
técnica, do 7º mês até 1(Um) mês de vida após o requerimento.
§4º A morte da criança não inabilita a família a receber o
acompanhamento Técnico.
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Art. 9º O beneficio eventual, na forma de auxílio-funeral,
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da
assistência social, em contratação de serviço especializado, para
reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

Art. 10 O beneficio funeral ocorrerá na forma de custeio de
serviços.

§ 1º Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de
remoção até , urna funerária, ornamentação, velório e sepultamento,
utilização de capela, isenção de taxas e colocação de placa de
identificação, dentre outros serviços inerentes que garantam a
dignidade e o respeito à família beneficiada.

§ 2º O benefício, requerido em caso de morte, deve ser
concedido imediatamente em serviço, sendo pronto atendimento,
diretamente pela equipe técnica do CRAS, ou indiretamente, em
parceria com outros órgãos ou instituições em unidade de plantão
24 horas.

Art. 11- Os benefícios natalidade e funeral serão divididos à
família em número igual ao das ocorrências desses eventos.

Art. 12- Entende-se por outros benefícios eventuais as ações
emergenciais de caráter transitório para atender cidadãos em
situações de vulnerabilidade temporária e nos casos de calamidade
pública em forma de pecúnia ou de bem material com vistas às
seguranças sociais, que envolvam processo de autonomia, de
garantia de deslocamento visando aproximação e convívio familiar,
recuperação de autoestima e garantia de oportunidades.

§ 1º A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se
pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e
familiar, podendo decorrer:

I - da falta de acesso a condições e meios para suprir a
reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família,
principalmente a de alimentação, documentação, moradia (aluguel
social),conforme Lei 2.666 de 21 de dezembro de 2011 e transportes;

II – da situação de abandono ou impossibilidade de garantir
abrigo a seus filhos; ou ao de qualquer pessoa da família;

III – da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos
familiares;

IV- da presença de violência física ou psicológica na família
ou por situações de ameaça à vida;

V - por desastre e calamidade pública; e

VI – por outras situações sociais identificadas que
comprometam a sobrevivência.

§ 2º Na perspectiva do eventual, os benefícios que gerem
proteção imediata, mas que tenham referência estruturante em outras
políticas públicas como aluguel social que envolve necessidade de
política habitacional, o prazo de concessão sob-responsabilidade
da assistência deve estar articulado com a política pública pertinente.

§ 3º Para os fins dessa resolução, entende-se como situação
de calamidade pública, a ocorrência de situação de anormalidade

decorrente de tempestades, enchentes, desabamentos, incêndios,
epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive
à segurança ou à vida de seus integrantes.

§ 4º - No que se refere à concessão de prótese, órtese e
medicamentos, deve ser respeitado a Resolução nº 39 de 09 de
dezembro de 2010, que define competências da Saúde.

Art. 13 As provisões relacionadas a programas, projetos,
serviços e benefícios afetos ao campo da saúde, educação e demais
políticas setoriais, não incluem na condição de benefícios eventuais
da Política de Assistência Social.

Art. 14 – A Secretaria Municipal de Assistência Social
compete:

I - a coordenação geral, a operacionalização, o
acompanhamento, a avaliação da prestação dos benefícios
eventuais, bem como o seu financiamento;

II - a realização de estudo da realidade e monitoramento da
demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios
eventuais; e

III – a expedição das instruções e a instituição de formulários
e modelos de documentos necessários à operacionalização dos
benefícios eventuais.

IV – o encaminhamento regular de relatório da concessão
destes benefícios ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 15 -Fica o Conselho Municipal de Assistência Social
encarregado de informar sobre quaisquer irregularidades na execução
dos benefícios eventuais, bem como avaliar e reformular, a cada
ano, o valor dos benefícios que deverão constar na Lei Orçamentária
do Município.

Art. 16 As despesas decorrentes desta resolução ocorrerão
por conta de financiamento próprio do município ou por
cofinanciamento estadual, devendo estar previstas através de dotação
orçamentária na Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de
Assistência Social em cada exercício financeiro.

Art. 17 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.

Valença,  21 de  julho  de 2015.

Fernanda dos Reis Monteiro

Vice-Presidente do CMAS

ANEXO I

Enxoval do recém-nascido a ser concedido no Benefício por
Natalidade:

• 01 pacote com 03 toalhas fralda;
• 02  toalhas de banho felpuda;
• 12 fraldas de pano;
• 05 pacotes de fralda descartável (tamanho M)
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• 01 cobertor;
• 01 manta;
• 02 jogos de lençóis para berço;
• 02 cueiros;
• 01 banheira;
• 01 saboneteira;
• 01 sabonete de glicerina;
• 01 kit de cabelo com escova e pente;
• 02 meias;
• 02 macacões curtos (calor);
• 02 macacões compridos (frio);
• 04 conjuntos de pagão (jogo de blusa, casaquinho e calça de
pezinho)
• 01 Mamadeira

• 01 Pomada de Assadura

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO DE SINDICÂNCIA nº 8146/2015

O Presidente da Comissão Processante Permanente - CPP, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER à Sr.ª Celia Regina
Andrade Paz de La Torre, matrícula nº 123.064, que em decisão
exarada às fls. 32 do Processo de Sindicância epigrafado, determinou
a NOTIFICAÇÃO de V. S.ª para comparecer à referida Comissão
com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre os fatos narrados
nos aludidos autos.
FAZ SABER, também, que em razão de não ter sido localizada para
NOTIFICAÇÃO POSTA, fica pelo presente EDITAL, NOTIFICADA a
comparecer à Secretaria Municipal de Administração, à R. Dr.
Figueiredo, 320, 2º andar, SL. 206, centro, nesta cidade, no prazo
de 5 (cinco) dias da publicação deste, para ser ouvida pela Comissão
Processante Permanente no Processo de Sindicância nº 8146/2015,
sendo o V. não comparecimento passível das punições disciplinares
previstas em Lei pertinente.
E para que não alegue ignorância, foi expedido o presente Edital.

Valença, 05 de agosto de 2015.

Rafael Silva Pereira
Presidente da CPP – Portaria PMV Nº 352/13

Mat.: 140.783

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO Nº: 20.202/2013

DECISÃO
ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMITIDO PELA COMISSÃO
PROCESSANTE PERMANENTE, E APLICO A PENA DE
REPREENSÃO AOS SERVIDORES L.B.C.M., MATRÍCULA Nº
140.003; M.O.T., MATRÍCULA Nº 140.970; S.S.B.V., MATRÍCULA
Nº 140.996. À SERVIDORA D.B.D, MATRÍCULA Nº209.961 APLICO
A PENA DE SUSPENSÃO DE 05 (CINCO) DIAS, CONVERTIDA
ESSA PENALIDADE EM MULTA, NOS TERMOS DO ART. 236, III,
C/C ART. 247, §2º, DA LCM Nº 28/99.
DATA: 14/07/2015
P.R.N.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 323/2015)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Vinaque Comércio de Vinhos Ltda.
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 019/2015
Processo Administrativo nº: 10.859/2015 (Primitivo)
Processo Administrativo nº: 16.951/2015 (Ref. 1º Pedido Ata de
Registro de Preços nº 003/2015)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina – acém
picada e peixe – filé de merluza) destinados a atender as escolas e
creches da rede municipal de ensino - Secretaria Municipal de
Educação.
Valor: R$ 132.264,00 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta
e quatro reais).
Recursos: PNAE/Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 324/2015)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Acepel Comércio de Alimentos Trirriense Ltda.
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 019/2015
Processo Administrativo nº: 10.859/2015 (Primitivo)
Processo Administrativo nº: 16.951/2015 (Ref. 1º Pedido Ata de
Registro de Preços nº 003/2015)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (carne frango - peito)
destinados a atender as escolas e creches da rede municipal de
ensino - Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais)
Recursos: PNAE/Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 325/2015)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Imediata Comércio Distribuição e Serviço Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 019/2015
Processo Administrativo nº: 10.859/2015 (Primitivo)
Processo Administrativo nº: 16.951/2015 (Ref. 1º Pedido Ata de
Registro de Preços nº 003/2015)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina – acém
moída) destinados a atender as escolas e creches da rede municipal
de ensino - Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 43.920,00 (quarenta e três mil, novecentos e vinte reais)
Recursos: PNAE/Município
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015
(PUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e
Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 10.662/2015
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº
025/2015
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de
limpeza e higiene destinados a atender a Casa da Criança e
do Adolescente - Secretaria Municipal de Assistência Social.
Beneficiários: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME,
Vinaque Comércio de Vinhos Ltda., Acepel Comércio de
Alimentos Trirriense Ltda. e Distribuidora de Cestas
Vassouras Ltda.

ITE
M 

QUAN
T 

UNID PRODUTO EMPRESA MARCA 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1 120 Unid. achocolatado em pó 400 grs Almeida Mancebo  Muky 1,59 

2 300 kg açúcar refinado pacote 01 kg Vinaque Topçucar 1,47 

3 192 pct pó de café pcte de 500 grs Vinaque Thomaz 4,49 

4 36 kg farinha de trigo pcte 01 kg Vinaque Globo 1,94 

5 24 maço 
fósforo embalagem com 10 
caixas 

Vinaque Qluz 1,76 

6 48 kg sal refinado iodado 01 kg Vinaque Garça 0,68 

7 144 Unid. óleo de soja com 900 ml Almeida Mancebo ABC 2,46 

8 120 pote margarina 500 grs Almeida Mancebo Delicia 2,39 

9 48 Unid. 
suco concentrado de uva 
com 500 ml 

Vinaque Strong 3,28 

10 48 Unid. 
suco concentrado de caju 
com 500 ml 

Vinaque Strong 2,09 

11 480 pct arroz tipo 1 pcte de 05 kg Almeida Mancebo Rei da Panela 8,00 

12 360 kg 
feijão preto tipo 1 pcte de 01 
kg 

Vinaque Prato Chic 2,73 

13 240 Unid. 
extrato de tomate bisnaga 
com 350 grs 

Vinaque Bonare 0,93 

14 48 kg fubá de milho pcte de 01 kg Vinaque Deminas 1,11 

15 96 Unid. leite condensado - 395 grs Vinaque Piracanjuba 2,49 

16 120 Unid. gelatina - 85 grs Vinaque Neylar 0,64 

17 60 Unid. creme de leite - 395 grs Vinaque Piracanjuba 2,64 

18 80 Vd azeitona verde 500 gr Almeida Mancebo Campo Belo 6,23 

19 24 cx 
caldo de galinha cx. c/04 
tabletes - 57 grs 

Almeida Mancebo 
Amália 0,98 

20 24 cx 
caldo de carne cx. c/04 
tabletes - 57 grs 

Almeida Mancebo 
Amália 0,93 

21 48 sc 
queijo parmesão ralado - 100 
grs 

Vinaque Lac 3,30 

22 12 Unid. 
fermento em pó químico - 
250 grs 

Almeida Mancebo Royal 4,74 

23 300 Unid. sabonete - 90 grs Vinaque Nips 0,56 

24 132 Unid. 
absorvente com 08 unidades 
sem abas 

Almeida Mancebo Slim 2,25 

25 216 Unid. creme dental - 90 grs Vinaque Contente 0,98 

26 120 Unid. escova de dente macia Almeida Mancebo Sorriso 1,95 

27 192 kg chuchu Almeida Mancebo Ceasa 1,01 

28 192 kg cenoura Almeida Mancebo Ceasa 1,90 

29 240 kg batata inglesa Vinaque Ceasa 1,70 

30 96 kg inhame Vinaque Ceasa 1,50 

31 144 kg aipim Almeida Mancebo Ceasa 1,58 

32 48 kg repolho verde Vinaque Ceasa 1,13 

33 96 kg abóbora madura Vinaque Ceasa 1,50 

34 96 kg abobrinha verde Almeida Mancebo Ceasa 1,80 

35 192 kg tomate Almeida Mancebo Ceasa 3,00 

36 168 kg couve Almeida Mancebo Ceasa 3,96 

37 168 kg alface crespa Almeida Mancebo Ceasa 4,10 

38 168 Kg espinafre Almeida Mancebo Ceasa 2,35 

39 192 kg cheiro verde Almeida Mancebo Ceasa 11,15 

40 96 kg cebola Almeida Mancebo Ceasa 2,96 

41 60 kg alho Almeida Mancebo Ceasa 9,25 

42 48 kg pepino Vinaque Ceasa 1,80 

43 96 kg berinjela Almeida Mancebo Ceasa 2,33 

44 168 kg agrião Almeida Mancebo Ceasa 3,81 

45 48 kg beterraba Almeida Mancebo Ceasa 1,65 

46 48 kg pimentão verde Vinaque Ceasa 3,00 

47 48 kg vagem Almeida Mancebo Ceasa 3,85 

48 168 kg mostarda Almeida Mancebo Ceasa 3,40 

49 144 kg batata doce Vinaque Ceasa 1,65 

50 720 kg maçã nacional Vinaque Ceasa 2,25 

51 720 kg  Almeida Mancebo Ceasa 1,40 

52 960 kg laranja pêra Vinaque Ceasa 1,25 

53 96 kg mamão formosa Vinaque Ceasa 2,10 

54 144 kg manga rosa Vinaque Ceasa 2,98 

55 48 kg limão Almeida Mancebo Ceasa 1,64 
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56 168 kg carne bovina moída (acém) Almeida Mancebo Landim 11,90 

57 168 kg 
carne bovina em cubos 
(acém) 

Almeida Mancebo Landim 11,90 

58 168 kg carne bovina bife (alcatra) Sem cotação -- -- 

59 60 kg fígado bovino Almeida Mancebo Landim 6,50 

60 120 kg linguiça de porco mista Almeida Mancebo WC 7,50 

61 180 kg peito de frango resfriado Vinaque Rica 5,35 

62 180 kg 
coxa e contra coxa de frango 
resfriado 

Vinaque Rica 4,60 

63 12 cx vela nº 5 Cestas Vassouras Chama 1,98 

64 60 Unid. 
lâmpada econômica 110 V x 
40 W 

Vinaque Golden 5,75 

65 72 Unid. água sanitária de 02 litros Vinaque Sétimo Céu 2,73 

66 48 sc 
esponja de aço com 08 
unidades 

Vinaque Alklin 0,70 

67 60 Unid. 
sabão em barra pcte com 5 
unidades 

Vinaque Barra 3,60 

68 48 Unid. 
cera alto brilho amarela 750 
ml 

Acepel Lumiwax 7,30 

69 12 Unid. 
vassoura piaçava madeira 
com 30 furos 

Vinaque Naera 5,33 

70 36 Unid. 
esponja dupla face para 
cozinha 

Vinaque Bacaninha 0,41 

71 240 pct 
papel higiênico branco/macio 
com 04 rolos de 30 mts 

Vinaque Carinho Plus 1,39 

72 120 cx sabão em pó de 01 kg Vinaque Barra 3,61 

73 24 Unid. álcool com 01 litro Vinaque Mille 3,25 

74 60 Unid. amaciante com 02 litros Vinaque Mille 3,07 

75 120 Unid. detergente neutro 500 ml Vinaque Mille 1,00 

76 60 pct 
sabão coco pacote c/ 05 
barras - 100 grs 

Acepel Icarai 4,50 

77 12 Unid. desentupidor de sanitário Vinaque Naera 3,60 

78 24 Unid. limpador de vidro 500 ml Acepel Worker 2,75 

79 24 Unid. lustra móveis com 500 ml Vinaque Wolker 3,19 

80 84 Unid. fio dental rolo com 100 mts Vinaque Hillo 2,26 

81 84 Unid. 
condicionador de cabelo com 
350 ml 

Vinaque Neutrox 4,70 

82 84 Unid. shampoo com 350 ml Vinaque Neutrox 4,00 

83 36 Unid. creme para pentear 300 ml Vinaque Kolene 4,80 

84 84 Unid. creme hidratante 200 ml Acepel Paixão 4,48 

85 72 cart 
barbeador descartável 
cartela c/ 02 und 

Vinaque Fitlux 1,45 

86 60 Unid. 
desodorante masculino  com 
90 ml 

Vinaque 
Alma das 

Flores 
2,65 

87 120 Unid. 
desodorante feminino com 
90 ml 

Vinaque 
Alma das 

Flores 
2,60 

88 120 Unid. esponja de banho vegetal Almeida Mancebo Aliance 2,25 

89 24 Unid. amido de milho com 01 kg Acepel Campo Bom 4,90 

90 72 dz 
ovo branco de galinha 
grande 

Vinaque Gonsalves 3,00 

91 72 pct 
macarrão espaguete sêmola 
- 01 kg 

Acepel Paty 2,60 

92 36 pct 
macarrão parafuso sêmola - 
01 kg 

Vinaque Yara 2,80 

93 288 pct 
biscoito cream cracker 
pacote 400 grs 

Vinaque Naga 2,08 

94 288 pct 
biscoito maisena pacote 400 
grs 

Vinaque Naga 2,08 

95 36 Unid. maionese com 500 grs Vinaque Purity 2,30 

96 24 Unid. 
batata palha pacote com 200 
grs 

Cestas Vassouras Mil 3,18 

97 36 Unid. milho verde com 200 grs Vinaque Predilecta 1,25 

98 24 Unid. ervilha com 200 grs Vinaque Predilecta 1,18 

99 24 lata azeite de oliva lata 500 ml Vinaque 
Torre de 
Quintela 

7,40 

100 36 lata atum com 170 grs Almeida Mancebo 
Gomes da 

Costa 
3,34 

101 36 lata sardinha com 125 grs Vinaque Nave 1,75 

102 24 pct milho de pipoca com 500 grs Vinaque Deminas 1,10 

103 36 kg queijo mussarela fatiado Almeida Mancebo Maria 17,90 

104 36 kg presunto fatiado Vinaque Império 10,79 

105 540 pct 
biscoito recheado vários 
sabores -150 grs 

Almeida Mancebo Krokero 0,98 

106 24 kg 
farinha de mandioca pacote 
com 01 kg 

Vinaque Pirão 1,75 

107 12 Unid. vinagre com 750 ml Vinaque Castello 1,06 

108 48 pct orégano pacote com 50 grs Almeida Mancebo Rei do Sabor  1,00 

109 2.016 Unid. 
leite longa vida semi-
desnatado - 01 lt (tetra pack) 

Almeida Mancebo Porto Alegre 2,30 

110 60 Unid. 
desinfetante liquido 02 litros 
(aromas variados) 

Vinaque Mille 2,68 

111 12 Unid. rodo de madeira com 30 cm Vinaque Naera 2,90 

112 72 pct 
saco de lixo de 100 litros 
com 5 unidades 

Vinaque Alplas 1,30 

113 48 Unid. 
saponáceo de sódio com 300 
ml 

Acepel Sany Bril 2,60 

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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PORTARIA PMV, Nº. 326, DE 12 DE MAIO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 08 de maio de 2015, a
Srª. FERNANDA DE ALMEIDA RUFINO, do Cargo Comissionado
de Coordenador de Assistência em Direitos Fundamentais, Símbolo
CC8, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Assistência
Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 08 de maio de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 432, DE 28 DE JULHO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do dia 11 de maio de 2015, a
Srª. NILZA REGINA BRANDÃO FRANCISCO, matrícula nº. 359.599,
como Diretora da E.M. Alberto Furtado, Nível E, sem percepção da
função de confiança.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 433, DE 28 DE JULHO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do dia 11 de maio de 2015, a
Srª. REGINA WILMA COSTA RODRIGUES, matrícula nº. 360.334,
como Diretora da E.M. Antônio Alves Moreira, Nível E, sem percepção
da função de confiança.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 434, DE 28 DE JULHO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do dia 11 de maio de 2015, a
Srª. ISMAILDA APARECIDA DOS ANJOS, matrícula nº. 360.340,
como Diretora da E.M. Leite de Souza, Nível E, sem percepção da
função de confiança.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 435, DE 28 DE JULHO DE 2015.

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 11 de maio de 2015, a
Srª. HELENA PAULA ALVES PEREIRA MEDEIROS, da Função de
Confiança de Diretora do C.M. Maria da Conceição de Souza Mattos
– Nível D, Símbolo FC9.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2015.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

Álvaro Cabral da Silva

Prefeito

DECRETO Nº. 77, DE 28 DE JULHO DE 2015.

“Dispõe sobre realização do censo previdenciário dos
aposentados, pensionistas e servidores públicos municipais
segurados do PREVI VALENÇA e cadastramento de tempo de
contribuição dos servidores públicos titulares de cargo efetivo,
dos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos da
Administração Direta e Indireta  do Município de Valença.”

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
e,

CONSIDERANDO a necessidade de atualização de dados
cadastrais e inclusão dos dados no Sistema de Informação
Previdenciária ofertado gratuitamente pelo Governo Federal para
gerenciamento dos dados funcionais dos servidores municipais de
Valença;

CONSIDERANDO que essas informações são consideradas
fundamentais para a realização de Avaliação Atuarial do Regime
Próprio de Previdência Social do Município – PREVI VALENÇA;

CONSIDERANDO que tais informações são imprescindíveis
para os fins de compensação previdenciária com o Ministério da
Previdência Social e desenvolvimento de uma agenda estratégica
para maior capitalização do sistema previdenciário municipal;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal nº 178/2014
em complemento ao Decreto Municipal nº 093/2014;

DECRETA

CAPÍTULO I

DO CADASTRAMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Art. 1º Ficam estabelecidos, nos termos deste Decreto, as
normas e procedimentos para a realização do CENSO
PREVIDENCIÁRIO 2015 E CADASTRAMENTO DO TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO abrangendo todos os servidores públicos titulares
de cargo efetivo, dos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive
aquelas pertencentes à Administração Indireta, do Município de
Valença - RJ.

Parágrafo Único. O Censo de que trata o caput deverá ser
realizado em período não superior a 90 (noventa) dias, a partir de
17/08/2015.

CAPÍTULO II

 DAS FINALIDADES DO CADASTRAMENTO

Art. 2º O cadastramento tem como principais finalidades:

I - promover a atualização de dados cadastrais e inclusão dos dados
funcionais dos servidores públicos municipais concursados no
Sistema de Informação Previdenciária – SIPREV Gestão concedido
gratuitamente ao Município pelo Ministério da Previdência Social;

II – melhorar a qualidade dos dados dos servidores efetivos,
objetivando a efetivação de avaliação atuarial consistente.

CAPÍTULO III

DA OBRIGATORIEDADE DO CADASTRAMENTO
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Art. 3º O cadastramento é obrigatório e deverá ser realizado
sempre que convocado pela Administração Municipal, por Decreto
ou Lei, para atualização dos dados cadastrais.

Art. 4º Nos anos seguintes deverá ser realizado o recenseamento
no mês de aniversário do(a) servidor(a).

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO E DOS DOCUMENTOS

Art. 5º O servidor deverá comparecer no local previamente
definido no Anexo I deste Decreto munido dos documentos, para o
preenchimento do Formulário, com original ou cópia simples dos
seguintes documentos:

 I – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, constando
cópia da folha de rosto, qualificação civil, anotações e todos os
vínculos empregatícios; ou

 II – CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) expedido
pelo Instituto Nacional de Seguro Social; ou

III – Contratos ou Certidões de Tempo de Contribuição expedida por
outros regimes próprios.

Parágrafo Único. As cópias dos documentos entregues junto
com o Formulário referente ao tempo de contribuição, serão apenas
informativos, não sendo feito em hipótese alguma a averbação por
tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

Art. 6º O Formulário deve ser preenchido com letra legível, e
fornecer todos os dados solicitados.

Art. 7º A entrega dos documentos será aceita por intermédio
de representante legal e/ou procurador, somente com instrumento
de mandato com poderes específicos e apresentação no ato do
cadastro do documento de identificação oficial.

CAPÍTULO V

DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO

Art. 8º O servidor, o aposentado e o pensionista, que não
comparecer, sem motivo justificado, ou que apresentar cadastro
incompleto, acarretará na suspensão do pagamento da remuneração
e benefícios a partir do mês subsequente ao do estabelecido para o
término do cadastramento.

Parágrafo Único. O pagamento da remuneração do servidor
ativo ou inativo, ou pensionista será restabelecido somente após a
regularização de seus dados cadastrais junto ao Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração ou
Instituto Municipal de Previdência Social do Município de Valença –
PREVI VALENÇA.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 9º A data limite de entrega dos documentos para a
realização do cadastramento, será até o dia 27 de setembro de
2015.

Art. 10. Somente os tempos de contribuições anteriores à
última posse no Município deverá ser comprovado, a última relação
efetiva do servidor com o Município, não será objeto de
cadastramento.

Art. 12 Fica autorizada a divulgação com antecedência deste
Censo Previdenciário nos órgãos e secretarias municipais pelos
agentes recenseadores, bem como a suas presenças pelos setores
da Prefeitura Municipal para o alcance e êxito desta importante ação.

Art.13  Fica autorizada a divulgação em jornais, rádios e no
próprio site da prefeitura municipal de modo garantir transparência e
geração de informação aos servidores públicos.

Art. 14. Os atos normativos complementares que venham
ser necessários à plena execução desde Decreto serão emitidos
pela Secretaria Municipal Administração e PREVI-VALENÇA, através
da Comissão nomeada por Portaria específica para este fim.

Art. 15. Os prazos estabelecidos no Anexo I poderão ser
modificados de acordo com as necessidades apontadas pela
Comissão de Recadastramento, devendo a mesma dar a devida
publicidade aos mesmos.

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos em 24 de julho de 2015.

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Álvaro Cabral da Silva
Prefeito
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Atos do Poder Legislativo

LEI COMPLEMENTAR N.º 187/2015
De 14 de julho de 2015

DISPÕE SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA
CÃMARA MUNICIPAL   DE VALENÇA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

TÍTULO I

DA ESTRUTURA E DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º - A Câmara Municipal de Valença passa a ter a seguinte
Estrutura Administrativa Básica:

I - MESA DIRETORA
a - Presidente
b - Vice - Presidente
c - 1º Secretário
d - 2º Secretário
II - Consultoria Jurídica
III – SECRETARIA ADMINISTRATIVA
IV – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
V – ASSESSORES PARLAMENTARES

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS E DE SUAS

UNIDADES INTEGRANTES

SEÇÃO I
DA MESA DIRETORA

Art. 2º - Compete a Mesa Diretora, a Suprema direção dos
órgãos que integram a ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
DE VEREADORES.

§ único - Caberá aos Membros da Mesa Diretora, a Supervisão
da Administração da Câmara, de conformidade com as atribuições
contidas nesta Resolução, bem como as existentes no Regimento
Interno.

SEÇÃO II
CONSULTORIA JURIDICA

Art. 3º - A Consultoria Jurídica que compor - se a de dois
servidores comissionados, sendo 01 (hum) Titular e 01 (hum)
Assistente, ambos os advogados devidamente inscritos no Conselho
Seccional de sua Categoria, com reconhecida experiência em Direito

Público Interno, compete assistir a Mesa Diretora Geral, as
Comissões Permanentes e outras, bem como os demais órgãos da
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 4º - À Secretaria  Geral compete planejar, organizar, comandar
e controlar todas as atividades administrativas e Legislativas da
Câmara de Vereadores, de acordo com as deliberações da Mesa
Diretora, tendo a  seguinte Estrutura Básica:

I – Divisão DE  EXPEDIENTE
§ 1º- Seção de Protocolo; acompanhamento de proposições e
Divisão de Documentação e Legislação
§ 2º - Seção de comunicação, Cerimonial e Apoio/ Administrativo.
§ 3º - Assistência a Administração
II -   Divisão de   PESSOAL (RH)
III -  Divisão de PATRIMÔNIO, MATERIAL ; ALMOXARIFADO E
ARQUIVO
IV – OUVIDORIA
V – DIVISÃO DE INFORMÁTICA

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE EXPEDIENTE

Art. 5º - A Divisão de  Expediente compete :

§ 1º - Seção de Protocolo; acompanhamento de proposições
e Divisão de Documentação e Legislação:

I - formalizar os atos oficiais que devem ser assinados pelo
Presidente e 1º Secretário, assim como preparar o expediente a ser
assinado ou despachado promover o Registro de nome, endereço e
telefone de autoridades de interesses da Câmara; promover a
remuneração e expedição de correspondência oficial;

II - registrar em atas, pareceres e relatórios das comissões, receber
e registrar documentos de teor Legislativo, junta - los , distribuí - los
e controlar sua movimentação interna;

III - Observar os prazos de projetos remetidos para Sanção do Prefeito
e Vetos recebidos do Poder Executivo, organizar o registro de
presença dos Vereadores às reuniões do Plenário e das diferentes
Comissões, elaborarem os Atos da Mesa Diretora, da Presidência,
da 1º Secretaria, das Comissões, de portarias, Resoluções,
Decretos Legislativos, autógrafos de Leis, Editais de licitações,
certidões, Leis Promulgadas pelo Legislativo, Contratos, convocação
em geral, avisos e demais documentos, preparar os termos de posse
dos Vereadores, organizarem em arquivo a documentação relativa a
cada Vereador, preparar a sumula do Expediente e da Ordem do
Dia, organizar e manter em arquivo, separadamente, os processos
destinados à Ordem do Dia, Minutar e preparar certidões, à vista de
despacho da autoridade competente, promover o recebimento,
numeração, distribuição e controle da movimentação de papeis nos
órgãos da Câmara, fazer protocolar todos os Projetos de Lei, Decreto
Legislativos, Resoluções, Requerimentos, Monções, Indicações,
Substitutivos, Emendas, Subemendas e Pareceres das Comissões;

IV-  Protocolar os Processos Administrativos, promover a organização
das pastas que formam os processos e dos documentos recebidos
para protocolo, providenciando também seus controles;
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V-  Promover o registro e tramitação dos Projetos de Lei ;
VI - Controle e acompanhamento das proposições em geral e dos
processos administrativos;

VII - Compete promover a organização e manutenção atualizada do
arquivo das leis, resoluções e outros atos de interesse da Câmara
de Vereadores; revê , periodicamente, os processos e documentos
Legislativos, propondo a destinação mais adequada a cada um;
arquivamento de jornais e publicações de interesse da Câmara de
Vereadores ; supervisionar as informações aos interessados a
respeito de processo, papéis e outros documentos arquivados,
elaborar e manter atualizadas as bibliografias de maior interesse
para a Câmara de Vereadores; elaborar, em caráter preliminar, estudos
e relatórios pertinentes às atividades parlamentares; realizar
pesquisas bibliográficas, preparar resumos; manter atualizados
sistema único de registro de arquivo das solicitações e trabalhos
executados pela Divisão; organizar e manter atualizado o catálogo
de legislação; preparar resumos e índices que facilitem informação
corrente; planejar, editar, controlar, normalizar e diagramar todas as
publicações; estabelecendo os contatos necessários com o órgão
editor; restaurar e conservar documentos; encadernar os livros e
documentos de interesse da Câmara de Vereadores; receber,
acompanhar e manter registros visitantes da Divisão de
Documentação e Arquivo.

§  2º - À seção de Comunicação, Cerimonial e Apoio
Administrativo compete:

I - informar a opinião pública a respeito das atividades da Câmara
de Vereadores, utilizando, para isso dos meios de comunicação;

II - dentro das técnicas das relações públicas, elaborar e executar
programas desta natureza; encarregar - se de receber e acompanhar
visitas; incumbir - se de recepções e contatos com o público,
assessorar o Presidente em questão de cerimonial, os demais
membros da Mesa Diretora, quando solicitado, os órgãos da
Câmara, apreciar as relações entre a Câmara e o público em geral,
propondo medidas para melhorias ; programar solenidades e expedir
convites; planejar e executar as atividades sociais internas da Câmara
de Vereadores.

SUBSEÇÃO II
DA DIVISÃO DE PESSOAL (RH)

Art. 6º - À Divisão de Pessoal compete executar as atividades
relativas à Administração de Pessoal; recrutamento e seleção,
formação, aperfeiçoamento, treinamento e especialização dos
servidores da Câmara de Vereadores;

I -  manter registro atualizado do processamento dos concursos,
em suas diversas fases, bem como da vigência dos prazos de
validade; divulgar as datas de abertura de inscrição, realização,
identificação e vistas de provas e os resultados parciais e finais dos
concursos, abrir encerrar, aprovar e cancelar inscrições, baixando
os respectivos editais, orientar os candidatos no sentido de que a
inscrição se processe com a observância das respectivas instruções;

II-  executar estudos e pesquisas destinados a verificar a necessidade
de treinamento de pessoal da Câmara de Vereadores, a realização
de cursos; executar as tarefas de administração de pessoal
referentes ao cadastro de parlamentares e funcionário, compete
manter em dia os assentamentos individuais dos vereadores, os

seus dados pessoais e profissionais, inclusive o que se relacionar
com a sua vida Parlamentar;

III - preparar certidões e declarações sobre o tempo de mandato
legislativo; informar requerimentos de licença; manter em dia os
assentamentos individuais dos servidores, fazer a identificação e
matricula dos servidores e expedir suas carteiras funcionais; averbar
tempo de serviço e expedir apostilas; preparar certidões, declarações
e testados pertinentes a tempo de serviço; informar requerimento
de licença; manter o controle dos atos relativos aos funcionários
requisitados e da respectiva freqüência; pronunciar - se, em caráter
obrigatório; sobre quaisquer desvios de funções de servidores;
proceder, em coordenação com a Direção - Geral, a análise dos
serviços, para atender aos pedidos de criação, alteração e extinção
de cargos e funções gratificadas, pronunciando - se, obrigatória e
conclusivamente, nos processos respectivos, executar tarefas
referentes ao regime jurídico de pessoal; processar o expediente
relativo a provimento e vacância,
elaborando todos os atos necessários aos mesmos;

IV - manter atualizado o arquivo sobre legislação e jurisprudência e
sobre deliberações da Mesa Diretora, relativo à pessoal; instruir os
processos de pedidos de alteração do nome de inativos e
pensionistas; minutar do título de inatividade, promover a elaboração
e assinar folhas de pagamento dos funcionários, promover a lavratura
dos atos referentes à pessoal e promover a verificação dos dados
relativos ao controle do salário - família, do adicional pôr tempo de
serviço e outras vantagens dos funcionários previstas na Legislação
em vigor; promover pó controle da inspeção médica dos funcionários
para admissão, concessão de licença, aposentadoria e outros fins
legais.

SUBSEÇÃO III
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO MATERIAL ; ALMOXARIFADO E

ARQUIVO

Art. 7º - À Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado
competem praticar os atos relativos ao registro e controle da gestão
do patrimônio da Câmara de Vereadores;

I- preparar e manter atualizados os cadastros de bens móveis e
imóveis; levantar e classificar o material permanente; dar carga aos
devidos órgãos do material permanente distribuída, proceder ao
Inventário anual dos bens existentes;

II- conferir cargas gerais na ocorrência de mudanças de chefia; manter
sob sua guarda e responsabilidade as certidões de escritura e demais
documentos relativos aos imóveis; recolher o material permanente
inservível ou em  desuso, propondo a destinação conveniente;

II- registrar a incorporação de bens ao patrimônio; preparar certidões
sobre assuntos de sua competência; determinar as providências
para apuração dos desvios e falta de materiais eventualmente
verificados; executar os serviços de manutenção e de conservação
dos imóveis e das instalações em geral;

III- promover a conservação das instalações elétricas e hidráulicas
assim como a recuperação de móveis e outros utensílios.

IV- Compete ,ainda,  a esta Divisão propor a aquisição de material
permanente e de consumo; organizar e manter atualizado o
calendário de compras, os cadastros de fornecedores e os registros
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de preços correntes; elaboração e manutenção atualizada do
catálogo de materiais; receber, conferir, aceitar,  armazenar e distribuir
o material adquirido; manter sistema de controle de estoque - custo
e distribuição de material; fornecendo as respectivas especificações;
codificar os impressos usuais; manter almoxarifado e depósito em
número e tipos adequados ao perfeito cumprimento do disposto neste
artigo;

V- acompanhar o controle das dotações orçamentárias de material;
informar os processos de pagamentos; executar a escrituração e o
controle de material adquirido distribuídos; promover o levantamento
dos artigos empregados nos serviços, verificando os que melhor
atendem as necessidades da Câmara de Vereadores e reduzindo
as variedades de materiais usados, uniformizando - lhes a
nomenclatura, promover o controle dos prazos de entrega de material,
providenciando as cobranças quando for o caso; promover a
manutenção atualizada da escrituração referente ao movimento de
entrada e saída de materiais de estoque existente; receber as notas
de entrega e as faturas dos fornecedores com as declarações de
recebimento e aceitação do material; promover o controle do consumo
de material, para efeito da previsão e controle de gastos.

SUBSEÇÃO IV
OUVIDORIA

Art. 8º - Compete a  Ouvidoria da Câmara Municipal de
Valença:

§ 1º – receber sugestões, criticar, reclamações e
representações de qualquer cidadão e levar ao conhecimento da
Mesa Diretora e, se o Ouvidor assim entender, encaminhar às
Comissões Temáticas desta casa;

§ 2º – propor á Mesa diretora providências que entender
necessárias ao aperfeiçoamento institucional do Poder Legislativo
Municipal.

§ 3º - São atribuições do Ouvidor:

I – atender todo e qualquer cidadão com cortesia e anotar suas
queixas, criticas e sugestões;

II – promover às ações necessárias a apuração da veracidade das
reclamações e denúncias e, levá-la ao conhecimento da Mesa
Diretora e das Comissões pertinentes;

III – apresentar, mensalmente, a Mesa Diretora relatório
circunstanciado das atividades da Ouvidoria.

§ 4º.- Os cidadãos que desejarem prestar comunicações à
Ouvidoria da Câmara Municipal de Valença poderão fazê-las através
de:

I -  exposição oral perante o Ouvidor;

II – informação escrita protocolizada no setor competente;

III – telefonema, através de número disponibilizado pela Mesa
Diretora;

IV – e-mail a ser criado para a Ouvidoria da Câmara Municipal.

§ 5º. – O Ouvidor terá o prazo de 3(três) dias para encaminhar
a reclamação, quando pertinente, à Mesa Diretora e esta às
Comissões Temáticas, observado o seguinte:

I – O prazo de conclusão dos trabalhos da Ouvidoria será de 30(trinta)
dias, contados do dia seguinte à data da reclamação.

II – Mediante despacho fundamentado, remeterá ao arquivo as
comunicações não identificadas e aquelas desprovidas de argumento
verossímil.

III – Quando for comprovada má- fé na comunicação prestada, o
Ouvidor notificará o fato aos órgãos competentes para as providências
legais.

§ 6º. – O Ouvidor, no uso de suas atribuições, poderá requisitar
documentos para exame, no qual deverá devolvê-los posteriormente,
cabendo aos servidores da Câmara Municipal de Valença prestar-
lhe apoio e informações em caráter prioritário.

§ 7º. – Para a efetiva participação da população, a Mesa
Diretora dará ampla divulgação da existência da Ouvidoria da Câmara
Municipal de Valença, NO SITE  informando o local, as datas e o
horário de funcionamento, o respectivo telefone, bem como o e-mail
da Ouvidoria.

SUBSEÇÃO VI
DIVISÃO DE INFORMÁTICA

Art. 9º- – À Divisão de Informática compete praticar os atos
relativos a manutenção dos equipamentos de informática, bem como,
assessorar e prestar consultoria aos Vereadores, Secretários e
Diretores da Câmara, nos assuntos pertinentes a matéria. O servidor
deverá ser formado em curso superior correspondente.

SEÇÃO IV
SECRETARIA de  ECONOMIA E FINANÇAS

Art. 10 - À divisão de Economia e Finanças competem
superintender todos os trabalhos pertinentes todas as áreas que
lhe são próprios, com a seguinte estrutura básica:

I  -  Seção de contabilidade;
II-  Seção de tesouraria;
III - Assistente de Finanças.

§ 1º - Á Seção de contabilidade compete coordenar e dirigir
os assuntos relativos á contabilidade  de acordo com a legislação
que lhe é aplicada;

I- registrar os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, procedendo a análise dos balancetes, balanços e
demonstrativos, receber e conferir os balancetes, demonstrações e
demais elementos de escrituração;

II- empenhar despesas de material e prestação de serviços de
terceiros; extrair balanços e demonstrações mensais das operações
que contabilizar, manter atualizado o plano de conta, indicar os
assuntos que aconselhem a realização de auditoria, em face dos
elementos analisados;



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ15Edição 696 - 06/08/2015

III- acompanhar e indicar as flutuações de disponibilidade junto á
Prefeitura, e vivenciando, as posições mensais, remeter à Prefeitura
na época própria, para fins orçamentários, a previsão de despesa
da Câmara Municipal para o exercício seguinte;

IV- acompanhar a execução orçamentária da Câmara de Vereadores
em todas as suas fases;

V- fornecer elementos, quando solicitado, para a abertura de créditos
adicionais; promover o exame e conferência dos processos de
pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem
irregularidades, manter o controle dos depósitos e retiradas bancárias,
conferindo no mínimo, uma vez pôr mês, os extratos de contas
correntes;

VI-promover a liquidação da despesa e conferência de todos os
elementos dos processos respectivos.

§ 2º - À Seção de tesouraria compete:

I- receber, guardar e movimentar os valores da Câmara de Vereadores;

II-manter o controle das contas bancárias prepararem boletins diários
e balancetes mensais do movimento de caixa;

III-promover o pagamento dos subsídios dos Vereadores, bem como
dos vencimentos dos servidores; efetuar o pagamento da despesa ,
de acordo com as disponibilidades de numerário;

IV-requisitar talões de cheques dos Bancos; incumbir - se dos
contatos com estabelecimentos bancário, em assuntos de sua
competência, preparar os cheques para os pagamento autorizados
devidamente;

IV-promover a publicação, diariamente, do movimento de caixa do
dia anterior, registrar os títulos e valores sob sua guarda e fazer
depósitos nos estabelecimentos de crédito;

V- receber suprimento de numerários aos pagamentos de cada dia
mediante cheques ou ordem bancaria;

VI- promover o recolhimento das contribuições relativas e encargos
sociais e outros de qualquer natureza, devidamente autorizados,
bem como todos exigidos por legislação pertinente.

§ 3º- Ao Assistente de Finanças compete desenvolver todos os
trabalhos indicados pela Mesa Diretora, bem como pelo Secretário
de Finanças em assuntos de suas atribuições.

SUBSEÇÃO V
DOS ASSISTENTES PARLAMENTARES

Art. 11 - Aos Titulares dos Cargos da Assistência Parlamentar,
compete cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo, de
conformidade com o que estabelece este artigo e atender aos
membros das Agremiações Partidárias que compõem a Câmara da
seguinte maneira:

I - Assessorar o Vereador nas reuniões do Plenário, das Comissões
Técnicas Permanentes, Temporárias Especiais e de Inquérito, sempre
que convocado;

II - Assessorar o Vereador na elaboração de proposições,
pronunciamento e pareceres;

III - Articular - se com as Assessorias Técnicas Especializadas com
vistas à prestação de serviços aprimorados;

IV - Solicitar ao Diretor Geral apoio execução de serviços que se
façam necessários para o desempenho de suas obrigações;

V - Providenciar a agenda de atividade e audiência do Parlamentar;

VI - Incumbir - se da correspondência pessoal do Vereador;

VII - Manter arquivo de documentos e papéis que em caráter particular
sejam endereçados ao Vereador, ou de seu interesse;

VIII- Fazer os registros relativos às audiências visitas, conferências
e reuniões de que deva participar ou que tenha interesse o Vereador;

IX - Manter - se informado sobre a tramitação das proposições em
curso na Câmara, de interesse do Vereador;

X - Exercer outras  atribuições decorrentes do exercício do cargo ou
que lhe sejam determinadas expressamente pelo Vereador a que
estiver servindo.

§ único – O Expediente dos assessores parlamentares será
em conformidade com o gabinete onde o mesmo estará lotado,
respeitando o horário de expediente da Câmara.

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DOS TITULARES DOS CARGOS DE
DIREÇÃO

CAPÍTULO I
DA CONSULTORIA JURÍDICA

Art. 12 - Compete ao Titular da Consultoria Jurídica coordenar
os trabalhos orientando a atuação; quando solicitados, minutar ante
- projetos de Lei, Decretos Legislativos, Resoluções e outros
documentos; assessorar as Comissões Técnicas Permanentes e
Especiais em assuntos de natureza jurídica; prestar assistência
jurídica aos órgãos da Câmara, principalmente em questões
doutrinárias de Direito; emitir parecer, de caráter administrativo, sobre
matéria de interesse geral da Câmara de Vereadores, pôr
determinação da Mesa Diretora ou pôr solicitação do Diretor Geral;
elaborar minutas - padrão de contratos e convênios em que for parte
a Câmara de Vereadores; propor à Mesa diretora medidas jurídicas
para salvaguardar os interesses da Câmara de Vereadores;
apresentar à Mesa Diretora, até 30 (trinta) dias após o início da
Sessão Legislativa, o relatório das atividades da Assessoria  no ano
procedente; e exercer outras atribuições inerentes ao cargo que
lhes forem conferidas pela autoridade superior.

§ único - Ao Assistente do Consultor Jurídico compete
desenvolver todos os trabalhos indicados pela Mesa Diretora, bem
como pelo Consultor em assuntos de suas atribuições.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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Art. 13 - Compete ao Secretario Administrativo:

01 - Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar as
atividades administrativas da Câmara de Vereadores;

02 - aprovar os programas de trabalho das unidades sob sua direção;

03 - Servir de elemento de ligação entre a Secretária da Câmara e
os órgãos da Prefeitura, em assuntos administrativos e legislativos;

04 - Apresentar à Mesa Diretora a proposta de Orçamento da Câmara
de Vereadores para o exercício seguinte;

05 - Apresentar à Mesa Diretora o balancete mensal e, no início de
cada exercício, o balanço geral das contas da Câmara relativo ao
exercício precedente;

06 - Apresentar à Mesa Diretora, até 60 (sessenta) dias após o
início da Sessão Legislativa, o relatório das atividades da Diretoria
Geral, durante o exercício anterior a fim de que consta da Resenha
dos trabalhos da Câmara;

07 - Receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as deliberações da
Mesa Diretora;

08 - Solicitar a Mesa Diretora a requisição de servidores públicos
para prestação de serviços à Câmara;

09 - Propor à Mesa Diretora reajustamento de vencimentos do
pessoal da Câmara com base na Legislação vigente;

10 - Propor à Mesa Diretora a designação dos seus substitutos
eventuais;

11 - Propor ao 1º Secretário o Quadro de Lotação do Pessoal da
Câmara;

12 - Propor ao 1º Secretário normas sobre prestação de serviços
extraordinários;

13 - Submeter ao 1º Secretário normas sobre controle de freqüência
;

14 - Baixar portarias, instruções, circulares e ordens de serviço
administrativas;

15 - Antecipar e prorrogar o período normal de trabalho, ouvida a
Presidência;

16 - Propor a designação, dispensa e substituições eventuais de
servidores da Câmara;

17 - Empossar os Funcionários da Câmara em seus cargos,
subscrevendo o respectivo Termo;

18 - Convocar, pôr necessidade do serviço seus funcionários,
imediatamente subordinados, que estejam em período de férias;

19 - Aprovar a escala de férias  dos servidores da Câmara;

20 - Determinar a instauração de processo administrativo;

21 - Propor a pena disciplinar de suspensão de até 30 (trinta) dias e
a de destituição de função, propondo ao 1º Secretário outras medidas
que fizerem necessárias;

22 - Dar seqüência aos processos legislativos e administrativos, até
o termino da tramitação;

23 - Promover a articulação entre as Comissões e os órgãos que
compõem a estrutura administrativa da Câmara;

24 - Determinar a expedição de todos os atos oficiais;

25 - Assessorar a Mesa Diretora na direção dos trabalhos de
Plenário;

36 - Assessorar a Mesa Diretora nas solenidades e atos oficiais;
27- Coordenar a elaboração da Ordem do Dia, segundo as instruções
do 1º Secretário e do Presidente;

28 - Preparar a pauta das reuniões da Mesa Diretora

29 - Fazer rever a redação das proposições de Plenário;

30 - Alertar ao Presidente sobre a possível inconveniência da leitura
de certos documentos chegados à Câmara, em reunião do Plenário;

31 - Assessorar o Presidente da Câmara na distribuição dos Projetos
de Lei e Resoluções, Indicações e requerimentos de informações
verificando se estão de acordo com as normas regimentais;

32 - Classificar, quanto à espécie e quanto à prioridade e preferência,
as proposições de plenário, para estudo pelas Comissões.

33 - Submeter ao Presidente as proposições em condições de serem
arquivadas nos termos constitucionais e regimentais.

34 - Supervisionar  e conferir o expediente oficial da Câmara sobre
material legislativo, em especial dos requerimentos de informações.

35 - Exercer outras atividades decorrentes do exercício do cargo ou
que lhe sejam determinadas pelos Membros da Mesa Diretora.

§ Único:    Ao Assistente de Administração  compete
desenvolver todos os trabalhos indicados pela Mesa Diretora, bem
como pelo Secretário de Administração em assuntos de suas
atribuições.

                                    TÍTULO III

                                   CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA DO QUADRO DO PESSOAL PERMANENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA

Art. 14 - A estrutura do Quadro do Pessoal Permanente da
Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Valença, a partir
da vigência desta Lei é constituída de cargos de Provimento Efetivo
;  Cargos de Provimento em Comissão e  os Inativos.

§ único - As denominações números, níveis, símbolos e
classes dos Cargos do “Quadro Permanente “, bem como as
“Funções Gratificadas” e as Tabelas de Vencimentos ; “cargos
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comissionados “  e Inativos” são aqueles constantes dos Anexos I,
II ,  III , IV que integram à presente Lei.

SEÇÃO I
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO –

Art. 15 - O Quadro de Pessoal efetivo da Secretaria da
Câmara Municipal de Valença passa, a partir da vigência desta Lei,
a constituir-se dos seguintes cargos:

05 (cinco) cargos de agente técnico legislativo
01 (um) cargo de ouvidor
01 (um) cargo de Oficial técnico Legislativo
01 (hum) cargo de tradutor e interprete de libras
04 (quatro) cargos de Auxiliar legislativo;
03 cargos de  vigias
03 (tres) cargos de motorista;
02(dois) cargos de telefonistas
01 (hum) cargo de tecnólogo  em informática.
01 (um) Supervisor de serviços
04 (quatro) auxiliares de serviços gerais
01 (um) continuo
27 cargos efetivos no Poder Legislativo (15 CONCURSOS)

§ 1º - As atribuições, responsabilidades pertinentes aos
cargos criados pelo presente artigo constam no anexo desta.

§ 2º - A investidura nos cargos de Provimento efetivo dependerá
de aprovação prévia em Concurso de Provas ou de Provas e Títulos.

Art. 16 - Aos funcionários da Secretaria Administrativa da
Câmara se aplicam  as disposições do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Valença.

Art. 17 - O regime de trabalho dos funcionários da Câmara
será de 30 (trinta) horas semanais, distribuídos em 05 (cinco) dias,
ressalvados os casos especiais previstos na legislação federal para
as profissões regulamentadas.

Art. 18 - Fica mantido o cargo de Agente Técnico Legislativo
I, II e III, e supervisor de auxiliares gerais criados e atribuídos os
seus vencimentos por lei pertinente, com vencimentos em anexo,
até a extinção de seus vínculos com o Poder Legislativo e aposentem
todos os servidores ocupantes dos cargos..

Parágrafo Único – Os servidores públicos que na entrada em
vigor desta Lei esteja investidos nos cargos ora extintos,
permaneceram nestes até a extinção dos seus vínculos jurídicos
com o Município de Valença.

SEÇÃO II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 19 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento
em comissão do Quadro do Pessoal Permanente da Câmara
Municipal de Valença, a saber:

Cargo simbologia quantidade 

Secretario Geral de Administração CC1- SG 01 

Secretario de Finanças e economia CC1 - SF 01 

procurador Juridico CC1 - PJ 01 

Assistente  Juridico CC-AJ 01 

Assistente de administração CC- ASA 02 

Assistente  de finanças CC-ASF 01 

Diretor de Expediente CC- Dexp 01 

Fiscalizador  de Controle Interno CC - FCI 01 

Assistente de Comunicação CC - AC 01 

Assessor de apoio e cerimonial  CC- APC 01 

Assessores Parlamentares ESPECIFICOS CC- AP 36 

Total   47 

Coordenador 
Manutenção 

01 FC - II R$ 500.00  

Chefe do Plenário 01 FC - IV R$ 300,00  

Total  02   

Art. 20 - Os Titulares dos Cargos de Secretários e de Consultor
Jurídico serão nomeados pelo Presidente da Câmara, ouvidos os
demais membros da Mesa Diretora.

§ único - Os Assistentes do Consultor Jurídico, da
Administração ,  Comunicação e de  Apoio e cerimonial, de finanças
serão nomeados pelo Presidente da Câmara.

Art. 21 - O Cargo de Assistente Parlamentar fica vinculado ao
Gabinete de Vereador.

§ único - O provimento dos cargos vinculados direta, e
expressamente ao Gabinete do Vereador, dar - se - á pôr indicação
de seu titular.

SEÇÃO III
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 22 - Ficam criadas as seguintes Funções Gratificadas
:

§ único - A criação de qualquer outra função Gratificada
dependerá da aprovação prévia do Plenário pôr maioria, absoluta.

Art. 23 - A função gratificada é uma vantagem acessória ao
vencimento é concedida a funcionário efetivo do Quadro Permanente
pelo desempenho de encargos de chefia e outros que não justifiquem
a criação de Cargo.

Art. 24 - É da competência privativa do Presidente da Câmara
a designação para o exercício da Função Gratificada, ouvida a Mesa
Diretora.

Art. 25 - A gratificação de função será percebida
cumulativamente com o vencimento do cargo efetivo de que for
detentor seu ocupante.

Art. 26 - Os ocupantes de funções gratificadas serão
substituídos mediante Ato do Presidente da Câmara, por outro
funcionário efetivo, durante seus impedimentos legais.

Art. 27 - A Função Gratificada é de exercício privativo do
funcionário efetivo da Câmara Municipal, a qual poderá incorporar
aos seus vencimentos, desde que atenda aos critérios na legislação
vigente.

TÍTULO IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO
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SEÇÃO ÚNICA
TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 28- O Regime Jurídico único adotado é o mesmo do Poder
Executivo,  assegurando a administração o estabelecimento de
retribuição a seus servidores em bases idênticas àquelas firmadas
para  cargos/funções de atribuições iguais ou assemelhadas do
mesmo Poder, sendo certo que a paridade de vencimentos constitui
corolário do principio da igualdade, desde que sejam  as vantagens
adquiridas correspondente ao cargo, concluída por ato da autoridade
competente com a devida publicação em boletim oficial
consubstanciado em processo administrativo devidamente
comprobatório  e respeitados os direitos adquiridos.

Art. 29 - No caso de aproveitamento de servidor do quadro
efetivo da Câmara para ocupar Cargo Comissionado, sendo seus
vencimentos inferiores aos do Cargo a ser ocupado, terá este servidor
o direito de optar pelo vencimento do cargo a ocupar, durante o
período em que perdurar a substituição.

Art. 30- Os valores dos vencimentos fixados nesta Resolução
serão reajustados na forma prevista em Lei.

§ 1º - Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo serão
estabelecidos por níveis e padrão nas Tabelas constantes de lei
especifica.

§ 2º -  Os vencimentos dos cargos em comissão e os valores
das funções gratificadas são os fixados nos Anexos II e III,
respectivamente.

§ 3º -  As descrições de atribuições das classes de cargos
de provimento efetivo e o grau de instrução para o seu provimento
constam do Anexo V que passa a integrar a presente Resolução.

Art. 31 - A cada triênio de serviços prestados ao Poder
Legislativo, apurado pelo efetivo exercício, são assegurados aos
funcionários 5% (cinco pôr cento) de adicional pôr tempo de serviço,
calculado sobre os vencimentos atribuídos ao cargo.

Art. 32. Fica reservado um percentual de 6%( seis por cento)
para pessoas portadoras de deficiência física e sensorial, no
provimento de cargos, obedecido o princípio do concurso público de
provas ou de provas e títulos, consoante os termos do art. 37 ,
inciso II da Constituição Federal; art. 84, incisos: IV e VIII; Lei n.º
2.340 – art. 48)

Art. 33. Os portadores de deficiência participarão dos
Concursos em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que respeita ao conteúdo e da avaliação das provas.

Art. 34. O tipo de deficiência deverá ser identificado através
de laudo médico no ato da inscrição, a fim de que sejam garantidas
as condições especiais para a realização das provas.

Art. 35. Após o julgamento das provas serão elaboradas duas
listas preliminares, uma geral, com relação de todos os candidatos
aprovados, e uma especial, com a relação dos portadores de
deficiência aprovados.

§ único. As vagas reservadas aos deficientes ficarão liberadas
se não tiver ocorrido inscrição ou aprovação de candidatos portadores
de deficiência no concurso hipótese em que será elaborada apenas
uma lista de classificação geral e definitiva.

Art. 36 -  A Câmara Municipal terá um interstício de 90
(noventa) dias a partir a publicação desta Lei para elaboração e
confecção da legislação para o  edital do concurso público, ficando
“pro tempore” os servidores nos referidos cargos.

Art. 37 - As despesas decorrentes desta resolução correrão
pôr conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 38 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário,especialmente , as
resoluções n.ºs 359; 485; 539; 597; 667; 668 ; 673; 682; 802; 854;
856; 911; 940; 943 e Leis Complementares n.ºs: 054; 061;  073;
109; 113; 139, 140; 150; 161 e 186.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2015.

         Genaro Eurico Rocha      Felipe Fulgencio Farias
            PRESIDENTE        VICE - PRESIDENTE

           Salvador de Souza. Marcelo Moreira de Oliveira
           1º SECRETÁRIO        2º SECRETÁRIO
____________________________________________________________________________________________________
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a
presente Lei Complementar. Extraiam-se cópias para as devidas
publicações. Gabinete do Prefeito em ____/_____/_____

ALVARO CABRAL DA SILVA – Prefeito.

Anexo I – VETADO

QUADRO DE CARGOS QUE FICARÃO EFETIVO DO LEGISLATIVO
- APÓS O CONCURSO

CARGOS Nível  VENC. Escolaridade Quant/carg
os 

Oficial técnico Legislativo I 3.000,00 Nível superior em RH, 
administração, 
economia, direito... 

01 
 

Ouvidor  I 2.700,00 Nível médio 01 

Agente Técnico Legislativo I 3.400,00 Nível médio 03 

Agente Técnico Legislativo II 5.128,00 Nível superior  
(dedicação plena, 
complexidade e 
atribuições de RH 

01 

Agente Técnico Legislativo III   6.968,00 Nível Superior  
(dedicação plena e 
maior complexidade e 
atribuições de 
legislação.  

01 

Auxiliar Legislativo I 1.200,00 Nível médio completo 04 

Tecnólogo em informática II 3.000,00 Nível superior completo 01 

Tradutor de libras I 1.200,00 Nível médio completo 01 

Motorista (carteira  D) I 1.090.00 Nível médio completo 03 

Telefonista I 1.090.00 Nível médio completo 02 

Vigias  II 1.010,00 Fundamental completo 03 

Supervisor de Serviços Gerais I 1.500,00 Nível médio completo 01 

Auxiliar de Serviços Gerais I 1.010,00 Nível médio incompleto 04 

Continuo I 800,00 Fundamental completo 01 

TOTAL DE CARGOS    27 

OBS.....01 servidor de serviços gerais esta a disposição no Tribunal
de Justiça.
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Anexo II - VETADO
Quadros  de cargos  para o CONCURSO

CARGOS Nível  VENC. escolaridade Quant/cargos 

Oficial técnico Legislativo I 3.000,00 Nível superior em RH, 
administração, 
economia, direito... 

01 
 

Ouvidor I 2.700,00 Nível médio completo 01 

Auxiliar Legislativo I 1.200,00 Nível médio completo 04 

Tecnólogo em 
informática 

I 3.000,00 Nível superior 
completo 

01 

Tradutor de libras I 1.200,00 Nível médio completo 01 

Motorista (carteira  D)  I 1.090.00 Nível médio completo 03 

Telefonista I 1.090.00 Nível médio completo 02 

Auxiliar de serviços  
gerais 

I 1.010,00 Nível médio 
incompleto 

01 

Continuo I 800,00 Fundamental 
completo 

01 

TOTAL DE CARGOS    15 

ANEXO III
Quadro servidor  efetivo da Camara  -  EM  EXTINÇÃO

ANEXO IV
Quadro pessoal  INATIVO

CARGOS Nível  VENC. Quant/cargos 

Agente Técnico Legislativo I 3.400,00 03 

Agente Técnico Legislativo II 5.128,00 01 

Agente Técnico Legislativo III 6.968,00 01 

Supervisor de auxiliares  1.500,00 01 

total    

CARGOS Nível  Proventos Quant/cargos 

A. T. legislativo  I 3.400,00 02 

Agente Técnico Legislativo III 6.968,00 01 

ANEXO V - VETADO
Cargos em comissão ordenados por símbolos e vencimentos

mensais

CARGOS SÍMB. VENCTO. Qunt/cargos. 

SECRETÁRIO GERAL de administração CC1- SG 7.650,56 01 

Secretario de Finanças/Economia CC1 - SF 7.650,56 01 

Procurador  jurídico CC1 - PJ 7.650,56 01 

Assistente de administração CC-ASA 3.000,00 02 

Assistente de finanças CC-ASF 3.000,00 01 

Assistente Juridico CC-AJ 3.200,00 01 

Assistente de Comunicação CC - AC 1.764.00 01 

Assessor de apoio e cerimonial  CC- APC 2.325,00 01 

Fiscalizador  de Controle Interno CC - FCI 3.500,00 01 

Diretor de Expediente CC- DE 2.181.00 01 

ASSESSORES PARLAMENTARES CC-AP 1.845,18 36 

TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS   47 

ANEXO VI
Quadro de função de confiança  exercido por pessoal

efetivo da Câmara

ANEXO VII
Ficam criadas as seguintes Funções Gratificadas

ANEXO VIII
DAS ATRIBUIÇÕES

Função/confiança quantidade  simbologia valor 

Chefe dos Agentes 
Técnicos e oficial 
Legislativo  

01 FG - I R$ 1.342.44 (tem) 

Chefe de Vigias 01 FG - III R$ 426.00 (tem) 

Chefe de Auxiliar 
Geral 

01 FG - II R$ 330.00 (tem) 

Coordenador 
Manutenção 

01 FC - II R$ 500.00  

Chefe do Plenário 01 FC - IV R$ 300,00  

Total  02   

Cargo 
 

Síntese das atribuições 

Oficial 
técnico 
Legislativo 

Digitação. Elaboração de projetos. Pareceres. Proposições. Correspondência  oficiais. 
Ofícios em geral. Conhecimento em Direito Administrativo. Legislação, Atos. E demais 
inerentes ao cargo. Em nível superior. 

Ouvidor 

Atender todo e qualquer cidadão com cortesia e anotar suas queixas, criticas e 
sugestões; 
I  promover às ações necessárias a apuração da veracidade das reclamações e 
denúncias e, levá-la ao conhecimento da Mesa Diretora e das Comissões pertinentes; 
III  apresentar, mensalmente, a Mesa Diretora relatório circunstanciado das atividades 
da Ouvidoria. 

Agente 
Técnico  
legislativo I 

Digitação. Serviços de contabilidade,, instrução de processos e outros serviços 
correlatos,  operação de computador com elaboração de planilhas; serviços de arquivo, 
processos e pagamentos em geral. Redação de atas. Expedir matérias da reunião. 
Sumulas para reuniões. 

Agente 
Técnico 
Legislativo II 

Digitação. Recursos humanos, assentamentos atualizados dos servidores. Férias. 
Margem consignáveis. Portarias. Elaborar pagamentos em geral. 

Agente 
Técnico  
legislativo III 

Digitação. Interpretação de textos legais e outros relativos ao cargo; elaboração de 
pareceres, elaboração de minutas de convênios, de editais em geral. Contratos 
administrativos, rescisão contratual, conhecimento de legislação do Município. , 
Redação final de todo os projetos de proposição. Licitação (lei nº 8.666/93): 
modalidade: convite, concorrência, tomada de preços, pregão, concurso etc.. Noções 
de Direito administrativo. Expedir Certidões. E outras funções afins em nível superior.. 
Auxiliar o agente técnico legislativo , auxiliares legislativo e oficial técnico legislativo em 
tudo que necessitarem para cumprirem suas funções.. Auxiliar a Mesa Diretora 
orientando sobre votação e tramitação das  proposições e aos servidores do expediente 
na reunião ordinária, solenes e extraodinária. Atendimento ao publico sobre legislação . 
Encaminhamento a publicação da legislação. Prazos para sanção e promulgação das 
proposições. 

Auxiliar 
legislativo 

Atendimento ao publico em geral e auxilio nos serviços internos de arquivos, 
organização de documentos, equipamentos, controles e outras atribuições do cargo. 
Atividades auxiliares de serviços burocráticos, atendimento ao publico em geral e 
auxilio nos serviços internos e externos, serviços de arquivo, processos. 

Tradutor  de 
Libras 

Capacitar profissionais da Prefeitura Municipal em Linguagem de Libras, formar 
docentes para ensino de Libras na educação infantil. Ministrar cursos da linguagem de 
Libras. Apoiar na comunidade escolar, o uso e a difusão de libras entre professores, 
alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de 
cursos.   

Motorista Dirigir veículos automotores de pequeno e grande porte para transporte de passageiro ; 
verificar no inicio de sua jornada as condições de funcionamento, de segurança e o 
estado do veículo; abastecer e reabastecer o veículo e promover pequenos reparos e 
providenciar os reparos que não puder executar ;orientar e auxiliar na carga e descarga 
dos veículos ; fazer os relatórios exigidos relativos ao veículo; cumprir as leis de 
trânsito; exercer outras atribuições correlatas. 

Tecnólogo 
em 
informática  

Realizar instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de 
computação e outras tarefas correlatas junto ao patrimônio. 
 

Telefonista Operar mesa de telefone; atender e fazer ligações telefônicas; manter o controle das 
ligações, registrando cada ligação; fazer relatório das ligações telefônicas; manter em 
funcionamento o equipamento; comunicar a chefia sobre a necessidade de 
manutenção; tratar a todos com urbanidade e presteza; não permitir que o sistema de 
telefonia seja utilizado de forma inadequada; outras atividades correlatas. 

Vigia Zelar pela segurança patrimonial do Município; prestar auxílio e informações nos locais 
de trabalho; comunicar às autoridades competentes no caso de conhecimento de 
qualquer ato delituoso; auxiliar no serviço de trânsito; auxiliar nos eventos promovidos 
pela Administração; registrar a saída e a entrada de pessoas ou material, quando em 
atividade de controle; prestar outros serviços correlacionados. 

Auxiliar de 
serviços 
gerais 

 Serviços de  limpeza em geral nas repartições da Câmara Municipal, atendimento aos 
vereadores no que for possível  na sala de reuniões; abastecimento aos  gabinetes de 
tudo que necessitar,..todos os serviços relacionados a limpeza e serviços afins 

Supervisor 
de serviços  

Manutenção de limpeza, coordenar e solicitar material para que serviços estejam a 
contento. Todos relacionados a supervisão . E serviços afins 

Continuo Entrega de correspondências. 
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Lei Complementar n.º 186 
De 23 de junho de  2015. 
 
CRIA OS CARGOS EM COMISSÃO DO QUADRO PERMANENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE 
VALENÇA, e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE: 
 

Art. 1º - O Quadro do Pessoal Permanente dos cargos em Comissão, de livre nomeação e 
exoneração , da Câmara Municipal de Valença, ficam acrescidos os cargos  assim distribuídos: e  01(um) 
cargo  de Subdiretor Geral (CC-DG) ; 01 cargo de Subsecretário de Finanças (CC-SF) ; de 01 (um) cargo 
de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (CC-TI-LIBRAS) e 01 cargo de Assessor de 
Informática (CC-AI) 
 

Art. 2º - Os vencimentos dos cargos em comissão de que trata o artigo anterior, passam a ser  os 
constantes dos Anexos integrantes desta Lei. 
 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Valença, ficando desde já a Mesa Diretora autorizada, se 
necessárias, abrir crédito suplementar. 
 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Leis 
Complementares n.ºs 140/2010 e 161/2012. 
             

Sala das Sessões, em  23 de junho de 2015. 
 
 
                Genaro Eurico Rocha          Felipe Fulgencio Farias 
                    PRESIDENTE                                      VICE - PRESIDENTE                     
 
 
                Salvador de Souza.                        Marcelo Moreira de Oliveira 
                 1º SECRETÁRIO               2º SECRETÁRIO 
__________________________________________________________________________ 
Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as 
devidas publicações. 
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 
 
 

Álvaro Cabral da Silva 
Prefeito Municipal 

 

Anexo I 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, SEUS SÍMBOLOS, LOTAÇÃO E VENCIMENTO. 
 

CARGOS SÍMBOLO N.º DE CARGOS VENC. MENSAL 

SUBDIRETOR 
GERAL 

CC SD 01 R$ 3.442,75 

SUBSECRETARIO 
DE FINANÇAS 

CC-SF 01 R$ . 3.442,75 

 

TRADUTOR E 
INTÉRPRETE DA 

LIBRAS 

CC-TI-LIBRAS 01 R$1.764,93 

ASSESSOR DE 
INFORMÁTICA 

CC-AI 01 R$2.324.21 

EXTRATO  DE  CONTRATO

Processo Administrativo n.º  274 / 2015
Contratante: Câmara Municipal de Valença
Contratado: ABRACAM( Associação Brasileira de Câmaras Municipais
Vigência: 12/05/2015 ate 31/12/2015.
Objeto:Instituição especializada no desenvolvimento institucional do Poder Legislativo”
Valor  Global: R$ 5.200,00(cinco mil e duzentos reais)
Fundamentação legal:   Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.( art. 24, inciso XIII e resolução n.º 1039, de 15.04.2015)

GENARO EURICO  ROCHA
Presidente da Câmara


