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PODER EXECUTIVO

ALVARO CABRAL DA SILVA

CHEFE DE GABINETE

Aline Silva de Lima
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Antônio Carlos Figueiredo Chaves
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Marco Antônio Jannuzzi Abdala

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24)2452-5075

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961
José Olímpio da Silva

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201

Gustavo Henrique Moreira Santini

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

-

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Carlos Roberto Alves do Reis

PODER LEGISLATIVO

Endereço: Praça XV de Novembro, 676 -
Centro - Valença - RJ

Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Genaro Eurico Rocha

vereadorgenarorocha@cmvalenca.rj.gov.br

VICE-PRESIDENTE
Felipe Fulgencio Farias

vereadorfelipefarias@cmvalenca.rj.gov.br

1° SECRETÁRIO
Salvador de Souza

vereadordodo@cmvalenca.rj.gov.br

2° SECRETÁRIO
Marcelo Moreira de Oliveira

vareadormarcelo@cmvalenca.rj.gov.br

Assessor de Comunicação: Marco
Abdala
Redação: Marco Abdala
Diagramação: Rafael Diniz
Administrativo: Lucélia Leal e Rafael
Diniz
Designer Gráfico: Marcelo Garcia
Site: Marcela Myrrha

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Priscilla Paiva Favieri

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
José Eugênio Ribeiro Campos

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24)2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Wiilson Carlos do Nascimento Raymundo

E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-3109

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Paulo Roberto Russo

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

EDUCAÇÃO
Neuza Gioseffi Guimarães
E-mail: sme@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Marco Antônio Oliveira de Souza
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-4303
Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Sérgio Carlos Ferraz

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-2121

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Jorge Luiz da Silva Monteiro
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-5505
Endereço: Rua Rafael Jannuzzi, N º120, 1º andar -

Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Márcio Vieira Martins

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

ESPORTE E LAZER
Alessandro Cesar da Silva Diniz

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

GERÊNCIAS

GERÊNCIA DE PROJETOS
Antônio Carlos de Paula Dias

E-mail: pmvprojetos@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452 - 1830

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Madalena Sofia Ávila Cardoso de Oliveira
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Madalena Sofia Ávila Cardoso de Oliveira

(interina)
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

SAÚDE
Sérgio Gomes da Silva

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CULTURA E TURISMO
João Mendonça Ewerton

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453 - 6054

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

GERÊNCIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
-

E-mail:
Telefone:(24) 2453 - 6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL
-

E-mail:
Telefone:(24) 2452 - 8638

Endereço:  Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ildebrando Alves do Couto
E-mail: jeandeo@hotmail.com

Telefone:(24) 2453 - 2615 -Ramal: 206
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO
Jayme Medeiros Dias

E-mail:
Telefone:(24) 2453 - 4765

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREVI-VALENÇA
DIRETOR EXECUTIVO

Carlos Augusto Celino Bastos Lisboa Filho
E-mail: gutocelino@bol.com.br

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Rua Silva Jardim, 189 - Centro
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RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de por-
taria de concessão do benefício de APOSEN-
TADORIA POR IDADE, que tem como benefi -
ciária ALENCAR DE OLIVEIRA no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença; conforme decisão do processo do 
TCE 231.517-9/2012.”  

PORTARIA Nº 042/2012 DE 01 DE ABRIL DE 2012 PUBLICADA 
NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  473 DE 12 DE ABRIL DE 
2012, A FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 120 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
ALENCAR DE OLIVEIRA no âmbito do PRE-
VI VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
738/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à ALENCAR DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF 
nº 081.804.257-00, matrícula nº 107.379, nº 1706414462-8, efeti-
vo no cargo de MANOBREIRO, lotado na SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SERVIÇOS PUBLICOS E DEFESA CIVIL.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcula-
dos com base no que trata o  art.6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 
40 da Constituição da República Federativa do Brasil e em harmo-
nia com art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 160 de 12 de 
dezembro de 2012, fi xados por meio de sistema eletrônico, con-
forme consta fl s. 45/48 do processo administrativo nº. 738/2011 
com valor de R$ 693,08 (seiscentos e noventa e três reais e oito 
centavos) acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 173,27 (cento e setenta e tres reais e vinte e sete cen-
tavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar 
Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos de Valença/RJ.
Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 

de proventos a conta de regime próprio;
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 042/2012 de 01 de abril 
de 2012 publicada no boletim ofi cial edição nº  473 de 12 de abril 
de 2012, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária ANA MARIA MON-
TEIRO DE OLIVEIRA no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
231.526-0/2012.”  

PORTARIA Nº 057/2012 DE 01/06/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 484 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012, A 
FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 119 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora ANA MARIA MON-
TEIRO DE OLIVEIRA no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
838/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ANA MARIA MONTEI-
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RO DE OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF nº 749.230.487-
00, matrícula nº 111.694, PIS nº 1702462567-6, efetiva no cargo 
de ORIENTADOR EDUCACIONAL, lotada na SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme cons-
ta fl s.56/57 do processo administrativo nº 838/2012 com valor de 
R$ 1.756,20 (um mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte 
centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL 
com valor de R$ 1.254,43 (mil duzentos e cinqüenta e quatro reais 
e quarenta e três centavos), acrescido de 40% do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 501,77 (quinhentos e um 
reais e setenta e sete centavos), de acordo com os artigos 126 e 
129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - Retira-se o termo FUNDEB 60% da fundamentação legal 
do ato concessório de  aposentadoria;

Art. 4º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 057/2012 de 01/06/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 484 de 14 de fevereiro de 
2012, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato con-
cessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, que 
tem como benefi ciária EDNA MARIA DA SIL-
VA CEZAR no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 235.220/2011.”  

PORTARIA Nº 23/2011 DE 01/09/2011 PUBLICADA NO BOLETIM 
OFICIAL EDIÇÃO Nº 439 DE 06 DE OUTUBRO DE 2011, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 107 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora EDNA MARIA DA 
SILVA CEZAR no âmbito do PREVI VALENÇA 
– Instituto de Previdência Social dos Servido-
res Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
886/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora EDNA MARIA DA 
SILVA CEZAR, brasileira, portadora do CPF nº 797.216.727-34, 
matrícula nº 100.778, PIS nº 1074654818-1, efetiva no cargo de 
PROFESSOR II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art.6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil e em 
harmonia com art. 44 da Lei complementar Municipal nº 160 de 
12 de dezembro de 2012, fi xados por meio de sistema eletrôni-
co ASPPREV,conforme consta fl s. do processo administrativo nº 
606/2011 com valor de R$ 1.337,41 (um mil, trezentos e trinta e 
sete reais e quarenta e um centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de R$ 
922,35 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 
acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 
415,06 (quatrocentos e quinze reais e seis cenavos), de acordo 
com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/
RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 063/2012 de 01/07/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 490 de 19 de julho de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.
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Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR INVALIDEZ, que tem como be-
nefi ciária EDNA PEREIRA GARCIA no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença; conforme decisão do processo 
do TCE 208.157/2014.”  

PORTARIA Nº 026/2013 DE 01 DE UTUBRO DE 2013 PUBLI-
CADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 584 DE 20 DE FEVE-
REIRO DE 2014, A FIM DE INFORMAR A MEDIA ARITMETICA 
DOS 80% DOS MAIORES SALARIOS DE CONTRIBUICAO DO 
SERVIDORINSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA.

PORTARIA Nº 145 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a servi-
dora EDNA PEREIRA GARCIA no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA – Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de VALENCA - RJ, no 
uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, 
inciso I, da Constituição Federal, combinado com Art. 12, inciso I, 
“a”, e art. 13 da Lei Municipal n.º 121/2009, que rege a previdên-
cia municipal e Lei Complementar n.º 028/1999, que dispõe sobre 
estatuto do servidor público do município:

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
940/2012:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder o benefício APOSENTADORIA POR INVALI-
DEZ, à servidora Srª EDNA PEREIRA GARCIA , matrícula nº 
129.127, inscrita sob o CPF nº. 719.119.367-00 e do NIT nº. 
122.102.2236-4, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lo-
tada na SEC. DE EDUCAÇÃO; 

Art. 2º -Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-

dos por meio de sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta 
fl s. 28/30 do processo administrativo nº 168/2013, conforme pre-
visão da EC 70/12, o que atinge a importância de R$ 928,53 (no-
vecentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), sendo a 
soma do salário base de R$ 884,32 (oitocentos e oitenta e quatro 
reais e trintaa e dois centavos), instituído pela Lei 2673/12, mais 
o adicional por tempo de serviço de 5%, conforme LC 28/99, no 
valor de R$ 44,21 (quarenta e quatro reais e vinte e um centa-
vos), conforme processo administrativo do PREVI VALENÇA, n.º 
168/2013, a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 026/2013 de 01 de ou-
tubro de 2013 publicada no boletim ofi cial edição nº 584 de 20 de 
fevereiro de 2014, com seus efeitos a partir da data de publicação 
do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária ELIANE LOPES 
DA SILVA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 207.851-3/14.”  

PORTARIA Nº 015/2013 DE 23/08/2013 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 564 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA E RETIFICAR 
A INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, ART.6º DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. 

PORTARIA Nº 138 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora ELIANE LOPES DA 
SILVA no âmbito do PREVI VALENÇA – Insti-
tuto de Previdência Social dos Servidores Pú-
blicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais, usan-
do ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, 
Lei Complementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege 
o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do Município 
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe 
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o art. 20, incisos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de 
reajustes com os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
149/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ELIANE LOPES DA 
SILVA, brasileira, portadora do CPF nº 320.954.227-91, matrícula 
nº 112.780, PIS nº 106941818-86, efetiva no cargo de PROFES-
SOR I, Nível C-7, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-
dos por meio de sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta 
fl s. 46/62 do processo administrativo nº 149/2013 com valor de R$ 
1.656,78 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e 
oito centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de PROFESSOR I com valor de 
R$ 1.183,42 (UM MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E 
QUARENTA E DOIS CENTAVOS), acrescido de 40% referente 
ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 473,36 
(QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E 
SEIS CENTAVOS), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei 
Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 015 de 23 de agosto de 
2013, publicada no boletim ofi cial edição 564 de 14 de novembro 
de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, que 
tem como benefi ciária ELOIUSE SANTOS LE-
OPOLDINO no âmbito do PREVI VALENÇA – 

Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 207.852-7/14.”  

PORTARIA Nº 010/2013 DE 10/06/2013 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 564 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA E RETIFICAR 
A INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, ART.6º DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. 

PORTARIA Nº 139 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora ELOIUSE SANTOS 
LEOPOLDINO no âmbito do PREVI VALEN-
ÇA – Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
048/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ELOIUSE SANTOS 
LEOPOLDINO, brasileira, portadora do CPF nº 725.856.927-87, 
matrícula nº 112.933, PIS nº 170246259-00, efetiva no cargo de 
PROFESSOR II, Nível C-8, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcula-
dos com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei com-
plementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xados 
por meio de sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta fl s. 53 
do processo administrativo nº 048/2013 com valor de R$ 1.756,20 
(um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 010 de 10 de junho de 
2013, publicada no boletim ofi cial edição 564 de 14 de novembro 
de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária FELISBINA VIDAL BATISTA no 
âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 231.583-8/2012.”  

PORTARIA Nº 050/2012 DE 01/05/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  480 DE 24 DE MAIO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 127 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
FELISBINA VIDAL BATISTA no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
793/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR IDA-
DE à FELISBINA VIDAL BATISTA, brasileira, portadora do CPF 
nº 051.610.857-38, matrícula nº 121.053, PIS nº 1702462134-4, 
efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lotada na SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 74/79 
do processo administrativo nº. 793/2012 com valor de R$ 937,38 
(novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), acresci-
do o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 374,95 

(trezentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 050/2012 de 01/05/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº  480 de 24 de maio de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária FRANCISCO VICENTE no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença; conforme decisão do processo 
do TCE 231.580-6/12.”  

PORTARIA Nº 043/2012 DE 12/04/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 473 DE 12 DE ABRIL DE 2012, A FIM 
DE  RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 140 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício 
FRANCISCO VICENTE de APOSENTADO-
RIA POR IDADE, o servidor  no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e ainda com base na Emenda Consti-
tucional 41/2003, art. 6º, usando ainda do que dispõe a Legislação 
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160 de 12 de 
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência 
Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio de Ja-
neiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, tendo 
reajustes de acordo com o índice do INSS e,
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Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
713/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR  
IDADE ao servidor FRANCISCO VICENTE, brasileiro, por-
tador do CPF nº 830.044.597-87, matrícula nº 100.670, PIS nº 
17037629500, efetivo no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS,  lotado  na SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 
URBANO .

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição 
da república Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da 
Lei complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico,conforme consta fl s.47/48 
do processo administrativo nº.713/2011 com valor de R$ 465,45 
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centa-
vos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das da média do salário base do cargo de AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS com valor de R$ 660,00 (SEISCENTOS E SES-
SENTA REAIS), acrescido de 15% referente ao Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 231,00 (DUZENTOS E 
TRINTA E UM REAIS), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 043/2012 de 12/04/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 473 de 12 de abril de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciário GERALDA DIONIZIA BRITES 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 219.255-3/2011.”  

PORTARIA Nº 015 DE 13/06/2011 PUBLICADA NO BOLETIM 
OFICIAL EDIÇÃO Nº  423 DE 30 DE JUNHO DE 2011, A FIM DE 
RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 108 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
GERALDA DIONIZIA BRITES no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
473/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à GERALDA DIONIZIA BRITES, brasileiro, portador do 
CPF nº 001.514.637-51, matrícula nº 121.045, PIS nº 170574273-
42, efetiva no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotada na 
SECRETARIA DE SAÚDE.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º , III, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s.30/33 
do processo administrativo nº. 473/2011 com valor de R$ 785,70 
(setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) acrescido 
do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 117,86 
(cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos), de acordo 
com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/
RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º- retifi ca-se o erro material de fl s. 16, para constar GERAL-
DA DIONIZIA BRITES;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 015 de 13/06/2011 pu-
blicada no boletim ofi cial edição nº  423 de 30 de junho de 2011, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA
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RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de porta-
ria de concessão do benefício de APOSEN-
TADORIA POR INVALIDEZ, que tem como 
benefi ciária GLADYS MARIA DE OLIVEIRA 
FERREIRA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 213.212/2013.”  

PORTARIA Nº 082/2012 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2012OUTU-
BRO DE 2012 PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 
514 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012, A FIM DE RETIFICAR.

PORTARIA Nº 131 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a servi-
dora GLADYS MARIA DE OLIVEIRA FERREI-
RA no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA – Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de VALENCA - RJ, no 
uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, 
inciso I, da Constituição Federal, combinado com Art. 12, inciso I, 
“a”, e art. 13 da Lei Municipal n.º 121/2009, que rege a previdên-
cia municipal e Lei Complementar n.º 028/1999, que dispõe sobre 
estatuto do servidor público do município:

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
888/2012:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder o benefício APOSENTADORIA POR INVALI-
DEZ, à servidora Srª GLADYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, 
matrícula nº 121.088-0, inscrita sob o CPF nº. 614.951.907-49  e 
do NIT nº. 1001242316-2, efetiva no cargo de AGENTE EDUCA-
DOR II, lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

Art. 2º -Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcu-
lados com base no que trata o art. 6º -A da EC 41/03 da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil e em harmonia com 
art. 44 da Lei complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro 
de 2012, fi xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV, con-
forme consta fl s. 62/66 do processo administrativo nº888/2012, 
conforme previsão da EC 70/12, o que atinge a importância de R$ 
882,41 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centa-
vos) instituído pela Lei 2673/12, conforme processo administrativo 
do PREVI VALENÇA a partir desta data até posterior deliberação.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Retira-se o termo FUNDEB 40% da fundamentação legal 
do ato concessório de  aposentadoria;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 082/2012 de 01 de 
dezembro de 2012outubro de 2012 publicada no boletim ofi cial 
edição nº 514 de 13 de dezembro de 2012, a fi m de retifi car, com 
seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório no 
referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária GLORIA MARIA GRACIOSA 
MACHADO no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 227.957-5/2013.”  

PORTARIA Nº 098/2012 DE 31/12/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 540 DE 06 DE JUNHO DE 2013, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 143 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
GLORIA DE MARIA GRASA MACHADO no 
âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
471/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à servidora GLORIA DE MARIA GRACIOSA MACHA-
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DO, brasileira, portadora do CPF nº 536.717.407-87, matrícula nº 
113.247, PIS nº 17024625951, efetiva no cargo de PROFESSOR 
I, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-
dos por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 55//59 do 
processo administrativo nº. 1114/2012 com valor de R$  1.183,42 
(um mil cento e oitenta e tres reais e quarenta e dois centavos) 
acrescido de 35% referente ao Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) no valor de R$ 414,19 (quatrocentos e quatorze reais e de-
zenove centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei 
Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 098/2012 de 31/12/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 540 de 06 de junho de 2013, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária HAYDEE MOTTA DE CARVALHO 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 228.048/2013.”  

PORTARIA Nº 092/2012 DE 31/12/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  540 DE 06 DE JUNHO DE 2013, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 144 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
HAYDEE MOTTA DE CARVALHO no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
471/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à servidora HAYDEE MOTTA DE CARVALHO, brasileira, 
portadora do CPF nº 541.891.286-00, matrícula nº 113.255, PIS 
nº 17067685840, efetiva no cargo de PROFESSOR II, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-
dos por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 44/48 do 
processo administrativo nº. 1140/2012 com valor de R$  1.116,44 
(um mil cinto e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) 
acrescido de 25 % referente ao Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) no valor de R$279,11 (duzentos e setenta e nove reais e 
onze centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Com-
plementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº  092/2012 de 
31/12/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº   540 de 06 de 
junho de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do 
ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária ILDETE CASTRO 
GOMES no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
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Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 231.572-9/2012.”  

PORTARIA Nº 039/2012 DE 01/02/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 465 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012, A 
FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 121 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora ILDETE CASTRO 
GOMES no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
561/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora ILDETE CASTRO GO-
MES, brasileira, portadora do CPF nº 249.734.086-20, matrícula 
nº 113.280, PIS nº 1069264033-6, efetiva no cargo de ORIENTA-
DOR EDUCACIONAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.65/66 do processo administrativo nº 561/2011 com valor de R$ 
1.106,82 (um mil, cento e seis reais e oitenta e dois centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL 
com valor de R$ 922,35 (novecentos e vinte e dois reais e trinta 
e cinco centavos), acrescido do Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) no valor de R$ 184,47 (cento e oitenta e quatro reais e qua-
renta e sete centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 039/2012 de 01/02/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 465 de 16 de fevereiro de 
2012, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato con-
cessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de PENSÃO POR 
MORTE a JOSÉ CARLOS FRAGA, em razão 
do falecimento de sua esposa JANE APARE-
CIDA MACEDO FRAGA, no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
231.529-2/2012.”  

PORTARIA Nº 055/2012 DE 01/05/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 484 DE 14 DE JUNHO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 146 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
PENSÃO POR MORTE a JOSÉ CARLOS 
FRAGA, em razão do falecimento de sua es-
posa JANE APARECIDA MACEDO FRAGA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
812/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE a 
JOSÉ CARLOS FRAGA, em razão do falecimento de sua es-
posa JANE APARECIDA MACEDO FRAGA, brasileira, porta-
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dora do CPF nº 394.091.047-34, matrícula nº 129.542, PIS nº 
1031962379-0, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR  II, lo-
tada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art.6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil e em 
harmonia com art. 44 da Lei complementar Municipal nº 160 de 
12 de dezembro de 2012, fi xados por meio de sistema eletrônico 
ASPPREV,conforme consta fl s. 32 do processo administrativo nº 
812/2012 com valor de R$ 749,39 (setecentos e quarenta e nove 
reais e trinta e nove centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR  II com 
valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos), 
acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de 
R$ 35,69 (trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 055/2012 de 01/05/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 484 de 14 de junho de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, que 
tem como benefi ciária JOSE WILSON VICEN-
TE no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 231.485-0/2012.”  

PORTARIA Nº 048/2012 DE 01/04/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 473 DE 12 DE ABRIL DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 116 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora JOSE WILSON VI-
CENTE no âmbito do PREVI VALENÇA – Ins-

tituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
838/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora JOSE WILSON VICEN-
TE, brasileiro, portador do CPF nº 622.711.137-68, matrícula nº 
110.140, PIS nº 106560453-42, efetiva no cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s. 73/75 do processo administrativo nº 838/2012 com valor de R$ 
957,00 (novecentos e cinqüenta e sete reais).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas 
do salário base do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
com valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), acrescido 
de 45%  do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de 
R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), de acordo com os 
artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 048/2012 de 01/04/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 473 de 12 de abril de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA
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RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciário JUSSARA BAS-
TOS FARIA DA SILVA MANCEBO no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença; conforme decisão do processo 
do TCE 231.501/2012.”  

PORTARIA Nº 061/2012 DE 01/07/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 490 DE 19 DE JULHO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 141 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, ao servidor JUSSARA BASTOS 
FARIA DA SILVA MANCEBO no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais, art. 
6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional 
Municipal, Lei Complementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial o 
que dispõe o art. 20, incisos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a 
paridade de reajustes com os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
103/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR TEM-
PO DE CONTRIBUIÇÃO ao servidor JUSSARA BASTOS FARIA 
DA SILVA MANCEBO, brasileiro, portador do CPF nº 499.299.507-
10, matrícula nº 0.011.359-10, PIS nº 103.270.022.55-5, efetivo no 
cargo de AGENTE EDUCADOR I,  lotado  na SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor  foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
república Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.58/59 do processo administrativo nº875/2012 com valor de R$ 
1.417,00(um mil, quatrocentos e dezessete reais).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR I com va-

lor de R$ 1.183,43 (UM MIL CENTO E OITENTA E TRS REAIS E 
QUARENTA E TRES CENTAVOS), acrescido de 40% referente 
ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 414,20 
(QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE CENTAVOS), 
de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Munici-
pal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
de Valença/RJ.

Art. 3º - Retira-se o termo FUNDEB 40% da fundamentação legal 
do ato concessório de  aposentadoria;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação,conferindo efeitos à portaria anterior de nº 018 de 2 de 
setembro de 2013, publicada no boletim ofi cial edição 564 de 14 
de novembro de 2013, com seus efeitos a partir da data de publi-
cação do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária KATIA REGINA JANNUZZI FE-
LIX no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 213.270-5/2013.”  

PORTARIA Nº 074/2012 DE 01/10/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  506 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012, 
A FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 128 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
KATIA REGINA JANNUZZI FELIX no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,
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Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
976/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à KATIA REGINA JANNUZZI FELIX, brasileira, porta-
dora do CPF nº 208.281.607-91, matrícula nº 113.646, PIS nº 
10330081273, efetiva no cargo de ORIENTADOR EDUCACIO-
NAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 48/53 
do processo administrativo nº. 976/2012 com valor de R$ 914,57 
(novecentos e quatorze e reais e cinquenta e sete centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 074/2012 de 01/10/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº  506 de 01 de novembro de 
2012, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato con-
cessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária LEUZA HERMINA 
DE OLIVEIRA VALE TEIXEIRA no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença; conforme decisão do processo do 
TCE 236.290-6/2011.”  

PORTARIA Nº 025/2011 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 PUBLI-
CADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 439 DE 06 DE OUTU-
BRO DE 2011, A FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 112 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora LEUZA HERMINA 
DE OLIVEIRA VALE TEIXEIRA no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
556/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora LEUZA HERMINA 
DE OLIVEIRA VALE TEIXEIRA, brasileira, portadora do CPF nº 
679.308.677-49, matrícula nº 113.751, PIS nº 1082897567-9, efe-
tiva no cargo de PROFESSOR II, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.63/64 do processo administrativo nº 556/2011 com valor de R$ 
1.317,45 (um mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e cinco 
centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de de PROFESSOR II com valor de 
R$ 975,89 (novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove 
centavos), acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 341,56 (trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta 
e seis centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Com-
plementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 025/2011 de 01 de se-
tembro de 2011 publicada no boletim ofi cial edição nº 439 de 06 
de outubro de 2011, com seus efeitos a partir da data de publica-
ção do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciário LUCELENA ERREIRA DA SILVA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 228.013-2/2013.”  

PORTARIA Nº 099/2012 DE 31/12/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 540 DE 06 DE JUNHO DE 2013, A FIM 
DE RETIFICAR . 

PORTARIA Nº 130 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, ao servidor 
LUCELENA ERREIRA DA SILVA no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da refe-
rida Constituição da República, e, usando ainda do que dispõe 
a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 
160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de 
Previdência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 305 - 
306/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE ao servidor LUCELENA ERREIRA DA SILVA, brasileiro, 
portador do CPF nº 449.697757-53, matrícula nº 104.213, PIS nº 
10529634497, efetivo no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lota-
do na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 48//52 
do processo administrativo nº. 117/2012 com valor de R$ 622,00 

(seiscentos e svine e dois reais).

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº  099/2012 de 
31/12/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº 540 de 06 de 
junho de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do 
ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária LUCIANE DOS 
SANTOS no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 207.861-8/14.”  

PORTARIA Nº 034/2013 DE 01/10/2013 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 564 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, 
A FIM  RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 133 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora LUCIANE DOS 
SANTOS no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais, usan-
do ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, 
Lei Complementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege 
o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do Município 
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe 
o art. 20, incisos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de 
reajustes com os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
210/2013:

RESOLVE
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Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora LUCIANE DOS SAN-
TOS, brasileira, portadora do CPF nº 895.046.317-20, matrícula 
nº 114.014, PIS nº 120053109-23, efetiva no cargo de ORIENTA-
DOR PEDAGÓGICO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s. 60/64 do processo administrativo nº 210/2013 com valor de R$ 
1.656,78 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e 
oito centavos).
I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
com valor de R$ 1.183,42 (UM MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS 
REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), acrescido de 40% 
referente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 
473,36 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRIN-
TA E SEIS CENTAVOS), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia  informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 034 de 01 de outubro 
de 2013, publicada no boletim ofi cial edição 564 de 14 de novem-
bro de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do 
ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária MARIA CECÍLIA 
DE OLIVEIRA NACKLY no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
207.812-7/14.”  

PORTARIA Nº 003/2014 DE 01/02/2014 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 584 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA E RETIFICAR 
A INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, ART.6º DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº41/2003. 

PORTARIA Nº 135 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora MARIA CECÍLIA DE 
OLIVEIRA NACKLY no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
317/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora MARIA CECÍLIA DE 
OLIVEIRA NACKLY, brasileira, portadora do CPF nº 622.581.097-
87, matrícula nº 101.648, PIS nº 106798413-74, efetiva no cargo 
de AGENTE ADMINISTRATIVO I, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.39/41 do processo administrativo nº 317/2013 com valor de R$ 
1.885,00 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO I 
com valor de R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), acres-
cido de 45% referente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 585,00 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), 
de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Munici-
pal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 003 de 01 de fevereiro 
de 2014, publicada no boletim ofi cial edição 584 de 20 de feverei-
ro de 2014, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
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concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária MARIA CECÍLIA 
DE OLIVEIRA NACKLY no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
207.812-7/14.”  

PORTARIA Nº 003/2014 DE 01/02/2014 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 584 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA E RETIFICAR 
A INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA, ART.6º DA 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº41/2003. 

PORTARIA Nº 080 DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora MARIA CECÍLIA DE 
OLIVEIRA NACKLY no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
317/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora MARIA CECÍLIA DE 
OLIVEIRA NACKLY, brasileira, portadora do CPF nº 622.581.097-
87, matrícula nº 101.648, PIS nº 106798413-74, efetiva no cargo 
de AGENTE ADMINISTRATIVO I, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE CULTURA E TURISMO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.39/41 do processo administrativo nº 317/2013 com valor de R$ 
1.885,00 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO I 
com valor de R$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS), acres-
cido de 45% referente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 585,00 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), 
de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Munici-
pal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 
de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 003 de 01 de fevereiro 
de 2014, publicada no boletim ofi cial edição 584 de 20 de feverei-
ro de 2014, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de por-
taria de concessão do benefício de APOSEN-
TADORIA POR IDADE, que tem como bene-
fi ciária MARIA CLEUZA DO NASCIMENTO 
PEREIRA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 231.484-6/2012.”  

PORTARIA Nº 051/2012 DE 01/05/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  480 DE 25 DE MAIO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 114 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
MARIA CLEUZA DO NASCIMENTO PEREI-
RA no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença.”  
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
687/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à MARIA CLEUZA DO NASCIMENTO PEREIRA, brasi-
leira, portadora do CPF nº 001.513.487-31, matrícula nº 121.959, 
PIS nº 1900301307-4, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR 
II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcula-
dos com base no que trata o art. 40, § 1º , III, b da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 43/48 
do processo administrativo nº. 687/2011 com valor de R$ 713,70 
(setecentos e treze reais e setenta centavos) acrescido do Adicio-
nal por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 107,06 (cento e 
sete reais e seis centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 051/2012 de 01/05/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº  480 de 25 de maio de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária MARIA DA FONSECA no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-

pio de Valença; conforme decisão do processo 
do TCE 207.858-1/14.”  

PORTARIA Nº 017/2013 DE 02/09/2013 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 564 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA, RETIFICAR A 
INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E INSERIR FI-
XAÇÃO DE PROVENTOS . 

PORTARIA Nº 136 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
MARIA DA FONSECA no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
471/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à servidora MARIA DA FONSECA, brasileira, portadora do 
CPF nº 007.606.997-47, matrícula nº 114.634, PIS nº 1006080476-
6, efetiva no cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO, lotada na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 61/64 
do processo administrativo nº. 471/2011 com valor de R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e oito reais).

I – As parcelas obtidas foram assim somadas: a) Valor proporcio-
nal de R$ 408,15 (quatrocentos e oito reais e quinze centavos);

 b) Complemento: R$ 269,85 (duzentos e sessenta e nove reais e 
oitenta e cinco centavos); 

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia  informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 017 de 02 de setembro 
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de 2013, publicada no Boletim Ofi cial edição 564 de 14 de novem-
bro de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do 
ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como be-
nefi ciária MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA 
CARVALHO no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 231.475-5/2012.”  

PORTARIA Nº 037/2012 DE 01/01/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  455 DE 05 DE JANEIRO DE 2012, A 
FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 126 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CARVA-
LHO no âmbito do PREVI VALENÇA – Institu-
to de Previdência Social dos Servidores Públi-
cos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
676/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA CARVALHO, brasi-
leira, portadora do CPF nº 994.809.996-68, matrícula nº 121.894, 
PIS nº 1033188113-3, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR 
II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 38/41 
do processo administrativo nº. 676/2011 com valor de R$ 713,70 
(setecentos e treze reais setenta centavos), acrescido o Adicional 
por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 107,06 (cento e sete 
reais e seis centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº  037/2012 de 
01/01/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº  455 de 05 de 
janeiro de 2012, com seus efeitos a partir da data de publicação 
do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciário MARIA FELICI-
DADE MAIS CUNHA no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
213.272-3/2013.”  

PORTARIA Nº 073/2012 DE 01/10/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 506 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012, 
A FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 142 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, ao servidor MARIA FELICIDA-
DE MAIA CUNHA no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais, art. 
6º, usando ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional 
Municipal, Lei Complementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
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que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito do 
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em especial o 
que dispõe o art. 20, incisos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a 
paridade de reajustes com os servidores ativos e, Considerando 
os termos do Processo Administrativo nº 103/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao servidor MARIA FELICIDADE 
MAIA CUNHA, brasileira, portador do CPF nº 654.924.127-87, 
matrícula nº 100.919, PIS nº 17024623401, efetivo no cargo de 
PROFESSOR II, lotado na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
república Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.62/67 do processo administrativo nº 979/2012 com valor de R$ 
1.756,20 (um mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte cen-
tavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de 
R$ 1.756,20 (um mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e vinte 
centavos).

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação,conferindo efeitos à portaria anterior de nº 073/2012 
de 01/10/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº 506 de 01 de 
novembro de 2012, com seus efeitos a partir da data de publica-
ção do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de por-
taria de concessão do benefício de APOSEN-
TADORIA POR IDADE, que tem como bene-
fi ciário MARIA HELIODORA LEITE LIGEIRO 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 219.220-8/2011.”  

PORTARIA Nº 019 DE 14/06/2011 PUBLICADA NO BOLETIM 
OFICIAL EDIÇÃO Nº  423 DE 30 DE JUNHO DE 2011, A FIM DE 
RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 110 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
MARIA HELIODORA LEITE LIGEIRO no âm-
bito do PREVI VALENÇA – Instituto de Previ-
dência Social dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
346/2010:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à MARIA HELIODORA LEITE LIGEIRO, brasileiro, por-
tador do CPF nº 308.540.327-20, matrícula nº 121.908, PIS nº 
1079305878-0, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR I, lota-
da na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcula-
dos com base no que trata o art. 40, § 1º , III, b da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 49/52 
do processo administrativo nº. 346/2010 com valor de R$ 814,29 
(oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) acrescido 
do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 122,14 
(cento e vinte  e dois reais e quatorze centavos), de acordo com 
os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Retira-se o termo FUNDEB da fundamentação legal do 
ato concessório de  aposentadoria;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 019 de 14/06/2011 pu-
blicada no boletim ofi cial edição nº  423 de 30 de junho de 2011, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.
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Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária MARIA LUCIA FERREIRA DOS 
SANTOS no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 231.484-6/2012.”  

PORTARIA Nº 051/2012 DE 01/05/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  480 DE 25 DE MAIO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 117 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servido-
ra MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
807/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, 
portadora do CPF nº 021.217.227-18, matrícula nº 102.130, PIS 
nº 1032766907-9, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-
dos por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 43/47 do 
processo administrativo nº. 807/2012 com valor de R$ 884,32 (oi-

tocentos e oitenta e quatro reais e trina e dois centavos) acrescido 
do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 176,86 
(cento e setenta seis reais e oitenta e seis centavos), de acordo 
com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/
RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 051/2012 de 01/05/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº  480 de 25 de maio de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária MARIA MADALENA DE FREI-
TAS SILVA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 227.953-9/2013.”  

PORTARIA Nº 094/2012 DE 31/12/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  540 DE 06 DE JUNHO DE 2013, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 129 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servido-
ra MARIA MADALENA DE FREITAS SILVA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,
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Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
471/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à MARIA MADALENA DE FREITAS SILVA, brasileira, 
portadora do CPF nº 678.537.497-91, matrícula nº 123.757, PIS 
nº 19003013732, efetiva no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 43/47 
do processo administrativo nº. 1138/2012 com valor de R$  660,00 
(seiscentos e sessenta reais) acrescido de 15 % referente ao Adi-
cional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$99,00 (noventa 
e nove reais), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Comple-
mentar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servi-
dores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº  094/2012 de 
31/12/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº   540 de 06 de 
junho de 2013, com seus efeitos a partir da data de publicação do 
ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR INVALIDEZ, que tem como be-
nefi ciária MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 213.268-2/2013.”  

PORTARIA Nº 026/2013 DE 01 DE OUTUBRO DE 2012 PUBLI-
CADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 514 DE 13 DE DEZEM-
BRO DE 2012, A FIM DE RETIFICAR.

PORTARIA Nº 132 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a ser-
vidora MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença.”  

     CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA – Instituto Municipal 
de Previdência Social dos Servidores Públicos de VALENCA - RJ, 
no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, 
inciso I, da Constituição Federal, combinado com Art. 12, inciso I, 
“a”, e art. 13 da Lei Municipal n.º 121/2009, que rege a previdên-
cia municipal e Lei Complementar n.º 028/1999, que dispõe sobre 
estatuto do servidor público do município:

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
0178/2010 ,  0309/2010 e 940/2012:

RESOLVE

Art. 1º - Conceder o benefício APOSENTADORIA POR INVALI-
DEZ, à servidora Srª MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA NOGUEI-
RA, matrícula nº 115.118, inscrita sob o CPF nº. 178.232.007-59 
e do NIT nº. 1001242316-2, efetiva no cargo de PROFESOR I, 
lotada na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 

Art. 2º -Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xa-
dos por meio de sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta 
fl s. 73/77 do processo administrativo nº 940/2012, conforme previ-
são da EC 70/12, o que atinge a importância de R$ 1.211,22 (mil 
duzentos e onze reais e vinte e dois centavos), sendo a soma do 
salário base de R$ 1.053,24 (mil e cinqüenta e três reais e vinte 
e quatro centavos), instituído pela Lei 2673/12, mais o adicional 
por tempo de serviço de 5%, conforme LC 28/99, no valor de R$ 
157,98 (cento e cinqüenta e sete reais e noventa e oito centavos), 
conforme processo administrativo do PREVI VALENÇA a partir 
desta data até posterior deliberação.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 026/2013 de 01 de ou-
tubro de 2012 publicada no boletim ofi cial edição nº 514 de 13 de 
dezembro de 2012, a fi m de retifi car, com seus efeitos a partir da 
data de publicação do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA
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RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciário NORMA LUCIA PARREIRA QUI-
TES no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos 
do Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 219.257-1/2011.”  

PORTARIA Nº 017 DE 14/06/2011 PUBLICADA NO BOLETIM 
OFICIAL EDIÇÃO Nº  423 DE 30 DE JUNHO DE 2011, A FIM DE 
RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 109 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
NORMA LUCIA PARREIRA QUITES no âm-
bito do PREVI VALENÇA – Instituto de Previ-
dência Social dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
523/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à NORMA LUCIA PARREIRA QUITES, brasileiro, por-
tador do CPF nº 001.514.637-51, matrícula nº 121.045, PIS nº 
170574273-42, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lota-
da na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º , III, da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 68/71 
do processo administrativo nº. 523/2011 com valor de R$ 814,29 
(oitocentos e quatorze reais e vinte e nove centavos) acrescido 
do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 285,00 
(duzentos e oitenta e cinco reais), de acordo com os artigos 126 e 
129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 

de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 017 de 14/06/2011 pu-
blicada no boletim ofi cial edição nº  423 de 30 de junho de 2011, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária OZAIRA ALMEI-
DA DE SILVA DUQUE no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
235.140/2011.”  

PORTARIA Nº 027/2011 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 PUBLI-
CADA NO BOLETIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 439 DE 06 DE OUTU-
BRO DE 2011, A FIM DE RETIFICAR. 

 PORTARIA Nº 111 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora OZAIRA ALMEIDA 
DE SILVA DUQUE no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
587/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora OZAIRA ALMEIDA DE 
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SILVA DUQUE, brasileira, portadora do CPF nº 489.852.107-00, 
matrícula nº 115.550, PIS nº 1217623393-1, efetiva no cargo de 
ORIENTADOR PEDAGOGICO, lotada na SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcu-
lados com base no que trata o art. 6º da EC 41/03 c/c §5º do art 
40 da CRFB/88 e em harmonia com art. 44 da Lei complementar 
Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xados por meio de 
sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta fl s.50/51 do pro-
cesso administrativo nº 587/2011 com valor de R$ 1.394,06 (um 
mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de de ORIENTADOR PEDAGOGI-
CO com valor de R$ 1.032,64 (mil e trinta e dois reais e sessenta 
e quatro centavos), acrescido do Adicional por Tempo de Serviço 
(ATS) no valor de R$ 361,42 (trezentos e sessenta e um reais e 
quarenta e dois centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da 
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 027/2011 de 01 de se-
tembro de 2011 publicada no boletim ofi cial edição nº 439 de 06 
de outubro de 2011, com seus efeitos a partir da data de publica-
ção do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciário PEDRO MARCOS DAS GRAÇAS 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 207.955-5/14.”  

PORTARIA Nº 044/2013 DE 01/12/2013 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 584 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, 
A FIM DE INSERIR O NÚMERO DA MATRÍCULA, RETIFICAR A 
INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E INSERIR FI-
XAÇÃO DE PROVENTOS . 

PORTARIA Nº 134 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, ao servidor 
PEDRO MARCOS DAS GRAÇAS no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da refe-
rida Constituição da República, e, usando ainda do que dispõe 
a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 
160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de 
Previdência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 305 - 
306/2013:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE ao servidor PEDRO MARCOS DAS GRAÇAS, brasileiro, 
portador do CPF nº 619.597.827-20, matrícula nº 110.590, PIS 
nº 1031829379-7, efetivo no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 41 
do processo administrativo nº. 305/2013 com valor de R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e oito reais).

I – As parcelas obtidas foram assim somadas: a) Valor propor-
cional de R$ 329,50 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta 
centavos);

b) Complemento: R$ 348,50 (trezentos e quarenta e oito reais e 
cinquenta centavos).

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia  informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 044 de 01 de dezembro 
de 2013, publicada no boletim ofi cial edição 584 de 20 de feverei-
ro de 2014, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato 
concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária SATURNINO AMERICO MATTOS 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 231.478/2012.”  

PORTARIA Nº 047/2012 DE 01/04/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  473 DE 12 DE ABRIL DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 122 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
SATURNINO AMERICO MATTOS no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
804/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à SATURNINO AMERICO MATTOS, brasileiro, porta-
dora do CPF nº 172.370.177-72, matrícula nº 121.398, PIS nº 
1031424552-6, efetivo no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lota-
da na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 33/36 
do processo administrativo nº. 804/2012 com valor de R$ 798,20 
(setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), acrescido 

de 15% do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 
119,73 (cento e dezenove reais e setenta e três centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 047/2012 de 01/04/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº  473 de 12 de abril de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de PENSÃO POR 
MORTE a JOSÉ CARLOS FRAGA, em razão 
do falecimento de sua esposa JANE APARE-
CIDA MACEDO FRAGA, no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
231.529-2/2012.”  

PORTARIA Nº 055/2012 DE 01/05/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 484 DE 14 DE JUNHO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 146 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
PENSÃO POR MORTE a JOSÉ CARLOS 
FRAGA, em razão do falecimento de sua es-
posa JANE APARECIDA MACEDO FRAGA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

     CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
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os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
812/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE a 
JOSÉ CARLOS FRAGA, em razão do falecimento de sua es-
posa JANE APARECIDA MACEDO FRAGA, brasileira, porta-
dora do CPF nº 394.091.047-34, matrícula nº 129.542, PIS nº 
1031962379-0, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR  II, lo-
tada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art.6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil e em 
harmonia com art. 44 da Lei complementar Municipal nº 160 de 
12 de dezembro de 2012, fi xados por meio de sistema eletrônico 
ASPPREV,conforme consta fl s. 32 do processo administrativo nº 
812/2012 com valor de R$ 749,39 (setecentos e quarenta e nove 
reais e trinta e nove centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR  II com 
valor de R$ 713,70 (setecentos e treze reais e setenta centavos), 
acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de 
R$ 35,69 (trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 055/2012 de 01/05/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 484 de 14 de junho de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retifi cação de publicação de 
portaria de concessão do benefício de APO-
SENTADORIA POR IDADE, que tem como 
benefi ciária SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença; conforme decisão do 
processo do TCE 231.481-4/2012.”  

PORTARIA Nº 045/2012 DE 01/04/2012 PUBLICADA NO BOLE-

TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº  473 DE 12 DE ABRIL DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 124 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE, a servidora 
SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA no âmbito 
do PREVI VALENÇA – Instituto de Previdên-
cia Social dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DIRE-
TOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atri-
buições legais, fundamentado nos preceitos constitucionais em 
especial o que trata o art. 40 §1º, inciso III, alínea “b” da referida 
Constituição da República, e, que rege o Regime Próprio de Pre-
vidência Social no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 21, incisos I, II, III, 
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
740/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
IDADE à SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA, brasileira, porta-
dora do CPF nº 449.649.197-49, matrícula nº 101.958, PIS nº 
1031754906-2, efetiva no cargo de CARPINTEIRO, lotada na SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, ESPORTE E 
LAZER.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram calcu-
lados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art.44 da Lei 
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico, conforme consta fl s. 51/54 
do processo administrativo nº. 740/2011 com valor de R$ 747,18 
(setecentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), acrescido 
o Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 149,44 
(cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), de 
acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar Municipal 
28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº  037/2012 de 
01/01/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº  455 de 05 de 
janeiro de 2012, com seus efeitos a partir da data de publicação 
do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTADO-
RIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, que 
tem como benefi ciária SONIA MARIA FAZEN-
DA FERRAZ no âmbito do PREVI VALENÇA – 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Valença; conforme 
decisão do processo do TCE 231.472-3/2012.”  

PORTARIA Nº 038/2012 DE 01/01/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 455 DE 05 DE JANEIRO DE 2012, A 
FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 115 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora SONIA MARIA FA-
ZENDA FERRAZ no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
689/2011:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora SONIA MARIA FA-
ZENDA FERRAZ, brasileiro, portador do CPF nº 394.115.597-00, 
matrícula nº 116.246, PIS nº 1067984176-5, efetiva no cargo de 
AGENTE EDUCADOR I, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram calcula-
dos com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei comple-
mentar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi xados por 
meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta fl s. 50/51 

do processo administrativo nº 689/2011 com valor de R$ 1.375,44 
(mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR I com 
valor de R$ 1.058,03 (mil e cinqüenta e oito reais e três centavos), 
acrescido de 30% do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 317,41 (trezentos e dezessete reais e quarenta e um 
centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Comple-
mentar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servi-
dores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 4º - Retira-se o termo FUNDEB 60% da fundamentação legal 
do ato concessório de  aposentadoria;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, conferindo efeitos à portaria anterior de nº 038/2012 de 
01/01/2012 publicada no boletim ofi cial edição nº 455 de 05 de 
janeiro de 2012, com seus efeitos a partir da data de publicação 
do ato concessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária TANIA MARCIA 
VASCONCELLOS DINIZ no âmbito do PRE-
VI VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
231.587-4/2012.”  

PORTARIA Nº 059/2012 DE 01/06/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 484 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012, A 
FIM DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 118 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora TANIA MARCIA 
VASCONCELLOS DINIZ no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  
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CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
838/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora TANIA MARCIA VAS-
CONCELLOS DINIZ, brasileira, portadora do CPF nº 905.065.617-
04, matrícula nº 116.343, PIS nº 170246259-1, efetiva no cargo de 
PROESSOR II, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da 
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei 
complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fi -
xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme consta 
fl s.56/57 do processo administrativo nº 838/2012 com valor de R$ 
1.474,48 (um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quaren-
ta e oito centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de PROESSOR II com valor de R$ 
1.053,20 (mil duzentos e cinqüenta e três reais e quarenta e vinte 
centavos), acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 421,28 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito 
centavos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Comple-
mentar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servi-
dores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 059/2012 de 01/06/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 484 de 14 de fevereiro de 
2012, com seus efeitos a partir da data de publicação do ato con-
cessório no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de PENSÃO POR 
MORTE a TANIA MARIA SANTANA, em ra-
zão do falecimento de seu companheiro LUIZ 
ANTONIO DA SILVA SOUZA, no âmbito do 
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município 
de Valença; conforme decisão do processo do 
TCE 231.565-6/2012.”  

PORTARIA Nº 046/2012 DE 01/04/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 473 DE 12 DE ABRIL DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 148 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

“Dispõe sobre a concessão do benefício de 
PENSÃO POR MORTE a TANIA MARIA SAN-
TANA, em razão do falecimento de seu com-
panheiro LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUZA 
no âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Valença.”  

     CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo 
nº801/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de PENSÃO POR MORTE a 
TANIA MARIA SANTANA, em razão do falecimento de seu com-
panheiro LUIZ ANTONIO DA SILVA SOUZA, brasileira, porta-
dora do CPF nº 654.927.147-91, matrícula nº 128.821, PIS nº 
1215526814-0, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lota-
da na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art.6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil e em 
harmonia com art. 44 da Lei complementar Municipal nº 160 de 
12 de dezembro de 2012, fi xados por meio de sistema eletrônico 
ASPPREV,conforme consta fl s. 53 do processo administrativo nº 
801/2012 com valor de R$ 984,34 (novecentos e oitenta e quatro 
reais e trinta e quatro centavos).
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I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de GUARDA MUNICIPAL com valor 
de R$ 937,47 (novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete 
centavos), acrescido do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no 
valor de R$ 46,87 (quarenta e seis reais e oitenta e sete centa-
vos), de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar 
Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º -Esse benefi cio esta sendo reanalisado, para justifi car sua 
concessão;

Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 046/2012 de 01/04/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 473 de 12 de abril de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre errata de publicação de portaria 
de concessão do benefício de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, 
que tem como benefi ciária VALDELI NO-
GUEIRA RODRIGUES no âmbito do PREVI 
VALENÇA – Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município de Va-
lença; conforme decisão do processo do TCE 
231.522-4/2012.”  

PORTARIA Nº 063/2012 DE 01/07/2012 PUBLICADA NO BOLE-
TIM OFICIAL EDIÇÃO Nº 490 DE 19 DE JULHO DE 2012, A FIM 
DE RETIFICAR. 

PORTARIA Nº 123 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016 - PREVI-
-VALENÇA/PMV

 “Dispõe sobre a concessão do benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO, a servidora VALDELI NOGUEI-
RA RODRIGUES no âmbito do PREVI VA-
LENÇA – Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Valença.”  

     CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO, DI-
RETOR EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas 
atribuições legais, fundamentado nos preceitos, usando ainda do 
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Com-
plementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime 
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, 

Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art. 20, inci-
sos I, II, III, § 1º e 2º, tendo garantida a paridade de reajustes com 
os servidores ativos e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 
886/2012:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora VALDELI NOGUEIRA 
RODRIGUES, brasileira, portadora do CPF nº 657.504.037-34, 
matrícula nº 16.894, PIS nº 1702462059-3, efetiva no cargo de 
ORIENTADOR PEDAGOGICO, lotada na SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram cal-
culados com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição 
da República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da 
Lei complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, 
fi xados por meio de sistema eletrônico ASPPREV,conforme cons-
ta fl s. do processo administrativo nº 886/2012 com valor de R$ 
1.928,07 (um mil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriun-
das do salário base do cargo de ORIENTADOR PEDAGOGICO 
com valor de R$ 1.329,70 (mil trezentos e vinte e nove reais  e 
setenta centavos), acrescido de 45% referente ao Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) no valor de R$ 598,37 (quinhentos e no-
venta e oito e trinta e sete centavos), de acordo com os artigos 
126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - Retira-se o termo FUNDEB 40% da fundamentação legal 
do ato concessório de  aposentadoria;

Art. 4º - O Servidor compareceu a esta Autarquia informou que 
não acumula cargos, empregos, e funções públicas ou percepção 
de proventos a conta de regime próprio;

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
conferindo efeitos à portaria anterior de nº 063/2012 de 01/07/2012 
publicada no boletim ofi cial edição nº 490 de 19 de julho de 2012, 
com seus efeitos a partir da data de publicação do ato concessório 
no referido boletim ofi cial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA
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Da Organização Geral, 

Art. 1º - Este Regim

objetivos institucionai

detalhamento da estrut

Previdência Social do

denominado PREVI V

natureza autárquica, 

patrimonial e administr

de dezembro de 2009; 

DE DEZEMBRO DE 2

 Art. 2º - O PREVI VA

I – Conselho Municipal

II – Diretoria Executiva

Art. 3º - Para executar s

para sua área de atuaç

tarefas, objetivos e fina

Parágrafo Único – É de

desempenho de todas a

Art. 4º - O PREVI VAL

 I – Captação, Admin

prestações de naturez

interrompam, depreciem

segurados. 

 II – Analisar e emitir p

CNPJ- 11463902/0001-80

REGIMENTO INTERNO

Natureza, Composição e Objetivos.  

mento Interno cuja finalidade é faze

is, regulamenta os aspectos relac

tura orgânica funcional do Instituto 

os Servidores Públicos de Valença/R

VALENÇA, pessoa jurídica de direit

com patrimônio próprio, autonomi

rativa, criado pela Lei Complementar 

revogada pela LEI COMPLEMENTA

2012.

LENÇA é constituído pelos seguintes ó

l de Previdência; 

a 

seus trabalhos, cada órgão promoverá e

ção, trazendo a forma e o desenvolvim

alidades. 

e responsabilidade dos órgãos descritos

s atividades e atribuições de sua compe

LENÇA tem por objetivo:

istração e Controle de recursos para

a previdenciária, em caso de conti

m ou façam cessar os meios de subsis

pareceres e homologar sobre os seguint

CAPÍTULO I

er cumprir os 

cionados com 

Municipal de 

RJ., doravante 

to público, de 

ia financeira, 

nº 121, de 07 

AR 160 DE 12 

órgãos: 

especificações 

mento de suas 

s no artigo 2º o 

etência. 

a cobertura de 

ingências que 

tência de seus 

es casos: 
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a) aposentadoria por tem

b) aposentadoria por ida

c) aposentadoria por inv

d) aposentadoria compu

e) aposentadoria por te

proporcionais; 

f) aposentadoria especi

h) auxilio doença;  

i) reabilitação profission

 j) auxilio reclusão;  

k) abono permanência; 

l) Salário Maternidade

 m) Salário Família  

n) Abono Anual  

III – Acompanhament

funcional, inclusive em

IV – Elaborar e efetuar 

e dos servidores púb

ocupacionais ou aciden

 V – Acompanhar e ori

respeito as suas aposent

 VI – Avocar, para aná

os órgãos que compõe

unificar as decisões

readaptação e reversão;

VII – Promover, geren

previdenciária entre Re

CNPJ- 11463902/0001-80

mpo de serviço; 

ade com proventos integrais ou propor

validez com proventos integrais ou pro

ulsória; 

empo de contribuições com provento

ial g) pensão;  

nal

to dos processos de perícia médica 

mitindo parecer técnico e jurídico sobre 

o pagamento da folha dos aposentados

blicos municipais afastados por do

nte do trabalho;

entar os servidores da ativa, pensionist

tadorias e/ou pensões;

álise processos sobre conflitos de com

e a administração municipal, ou quand

 administrativas sobre aposentado

; 

nciar e controlar recursos oriundos de 

egimes de Previdência Social. 

rcionais; 

oporcionais; 

os integrais ou 

e readaptação 

ambos; 

s, pensionistas 

oenças típicas 

tas, no que diz 

mpetência entre 

do necessário, 

oria, pensão, 

compensação 
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VIII – Desenvolver u

sistema previdenciário 

comunicação, informa

seminários, fóruns e en

IX – Coordenar a a

financeiros mobiliários 

 X – Adotar sistema inf

 XI – Promover Censo

Dados relacionada a ma

XII – Desenvolver Polí

XIII – Outras atividade

Da Competência dos ór

Art. 5º - A composição

do Conselho Municip

Próprio a ser definido p

 Parágrafo Único – As 

natureza normativa e d

resoluções assinadas p

regimento interno e en

publicidade.  

Art. 6º - A Diretoria E

dos serviços e será c

Jurídico; um Diretor F

Benefícios; dois  um 

indicados e nomeados 

Complementar 160 de 1

 Art. 7º - O exercíci

profissional de curso su

em gestão pública e a

CNPJ- 11463902/0001-80

uma cultura previdenciária entre os 

municipal utilizando-se para tanto de f

ação e intercâmbio e promovend

contros. 

análise de mercado e das aplicaçõe

e imobiliários do PREVI VALENÇA.

formatizado de controle e gerenciament

o Previdenciário e regular manutençã

assa de segurados. 

tica Anual de Investimentos. 

s correlatas ao seu ramo de atuação.

C

rgãos 

o, competências, as atribuições, e form

al de Previdência serão dispostas e

pelo Diretor Executivo do PREVI VAL

decisões do Conselho Municipal de P

de caráter administrativo serão divulga

pelo seu Presidente ou outra forma q

ndereçado ao Diretor Executivo para

Executiva do PREVI VALENÇA incu

composta por um Diretor Executivo

Financeiro um Diretor Contábil e  u

Assessores Administrativo Previden

pelo Chefe do Poder Executivo na 

12 de dezembro de 2012;

io do cargo de Diretor Executivo

uperior, reputação ilibada, profundos c

atividades correlatas, sendo este o res

segurados do 

ferramentas de 

do simpósios, 

es dos ativos 

to de gestão;

ão da Base de 

CAPITULO II 

mas de atuação 

m Regimento 

LENÇA.

Previdência de 

adas mediante 

que dispor seu 

a apreciação e 

umbe a gestão 

o; um Diretor 

um Diretor de 

nciários, todos 

forma da Lei 

ocorrerá por 

conhecimentos 

sponsável pela 
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Direção Geral do PREV

Poder Executivo e com

Parágrafo Único – Sub

os demais Diretores d

cargos na autarquia, se

processo administrativo

deverão sob o crivo 

Admoestação escrita, S

Da Competência da Di

Art. 8º - Ao Diretor Pre

 I – Cumprir e fazer

regulamentos e as Delib

II – Exercer a coorden

orientação e supervis

VALENÇA, distribuind

III – Exercer a função

bancário por meio de a

administrativas concern

IV – Assinar convênios

que envolva responsab

Conselho Municipal de

V – Dar parecer conclu

 VI – Assinar toda e qu

VII – Assinar junto co

bancos credenciados, o

nome do PREVI VALE

VIII – Representar jun

público para fins de p

concursados ou nomead

CNPJ- 11463902/0001-80

VI VALENÇA devidamente indicado 

m status de Secretário Municipal. 

ordinam-se ao Diretor Executivo, hier

do PREVI VALENÇA e os demais 

endo que em caso de desobediência res

o e sindicância na quais apurados as fal

do Chefe do poder Executivo ser 

Suspensão por até três dias, e exoneraçã

C

iretoria Executiva 

esidente compete:

r cumprir a legislação, este Regim

berações do Conselho Municipal de Pre

nação das atividades administrativas e

são de todos os setores e órgãos

do os feitos para as diretorias competen

o de ordenador de despesas e nomea

ato administrativo interno para exercer 

nentes as atividades administrativas e d

s, contratos, acordos, ajustes e quaisque

bilidade do PREVI VALENÇA, após 

e Previdência; 

usivo em assuntos que requeiram seu de

alquer correspondência a ser encaminh

om o Diretor nomeado para o exercí

cheques que demandem pagamento d

ENÇA; 

nto ao Poder Executivo a realização

preenchimento de vagas existentes, d

dos em cargo de comissão;

pelo Chefe do 

rarquicamente, 

ocupantes de 

sponderão por 

ltas funcionais 

apenada com 

ão do cargo. 

CAPITULO III  

mento Interno, 

evidência; 

e operacionais, 

s do PREVI 

ntes;  

ar responsável 

as assinaturas 

de finalidade;  

er documentos 

aprovação do 

espacho;

hada; 

ício junto aos 

de despesas em 

o de concurso 

dar posse aos 
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 IX – Representar jun

destituição de qualque

Regimento;  

X – Elaborar relatório

VALENÇA e submetê-

 XI – Apresentar propo

XII – Solicitar a in

operacional pertinente

Previdência;  

XIII – Preparar em tem

programa, planejamento

aprovação do Conselho

XIV – Expedir atos adm

de serviços e avisos q

autarquia. 

 XV – Submeter a apr

Política Anual de Inves

 XVI – Aprovar seu reg

XVII – Definir a Políti

PREVI VALENÇA;  

XVIII - Expedir manua

ela escrita, falada ou tel

 XIX – Solicitar ao 

desempenho de tarefas j

 XX – Autorizar a abert

XXI – Fornecer as auto

solicitadas sobre o PRE

XXII - Assegurar aos 

acesso às informações s

CNPJ- 11463902/0001-80

nto ao Conselho Municipal de Pre

er servidor que cometer infrações p

s e prestações de contas das atividad

-los ao Conselho Municipal de Previdên

sições para a melhoria do Instituto;  

nserção de matérias de cunho adm

es nas plenárias do Conselho M

mpo hábil os documentos relacionados

o, plano plurianual, e similares para co

o Municipal de Previdência; 

ministrativos, normas internas, comuni

que garantam o pleno e eficaz func

reciação do Conselho Municipal de 

stimentos;

gimento interno; 

ca de Pessoal e o plano de capacitação

ais, cartilhas, ordens de serviço e de pro

levisionada.

Chefe do Poder Executivo, servid

junto ao PREVI VALENÇA sempre q

tura e homologação de licitações;  

oridades competentes as informações 

EVI VALENÇA; 

participantes do sistema previdenciá

sobre a gestão da autarquia; 

evidência pela 

previstas neste 

des do PREVI 

ncia;

ministrativo e 

Municipal de 

s a orçamento, 

onhecimento e 

icados, ordens 

cionamento da 

Previdência a 

o da equipe do 

opaganda, seja 

dores para o 

que necessário.

que lhe forem 

ário municipal 



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ 116 Edição 818 - 09/12/2016

XXIII - representar o

nacionais de previdênc

por meio de ofícios, pro

 Parágrafo único – Ha

autorizando a realização

assinar cheques e orde

nomeados para o exercí

 XXIV – Assessorar 

competência do Municí

 XXV – Agir em nom

serviços extraordinário

interesse, assim como n

XXVI – Estabelecer a

promover a captação de

XXVII – Contratar aud

para diagnosticar risco

financeira, orçamentári

Art. 9º - Caberá ainda 

subordinados: 

 I – responsável pela a c

II - dar nomeação de pr

necessidade da autarqui

III – preenchimento 

Previdência Social;  

IV – responsável pe

Certificado para este fim

V – preenchimento e a

do Estado do Rio de Jan

 VI – autorizar a conc

representação fora do â

CNPJ- 11463902/0001-80

o PREVI VALENÇA nas associaçõe

cia social dos municípios e ou nomear

ocurações, memorandos, etc...

avendo dotação orçamentária e parec

o da despesa, poderá o Diretor Presiden

ens de pagamentos a qualquer dos ou

ício. 

o Chefe do Poder Executivo em 

ípio. 

me da PREVI VALENÇA, na imple

os e emergenciais, caracterizados de

na prevenção de eventuais perdas e prej

as parcerias de interesse do Instituto 

e recursos técnicos, financeiros e mater

ditoria externa para apurar irregularidad

os e inspecionar a real situação atua

a e patrimonial.  

ao Diretor Presidente designar entre s

criação de cadastro de fornecedores, 

regoeiro ou responsável para licitações

ia; 

dos Demonstrativos exigidos pelo 

ela Política Anual de Investimento

m; 

alimentação das informações ao Tribu

neiro através de Sistema Eletrônico e D

cessão de diárias para o desempenho 

âmbito territorial do Município de Vale

es estaduais e 

r representante 

cer financeiro 

nte autorizar e 

utros diretores 

assuntos de 

ementação de 

e excepcional 

juízos. 

no sentido de 

riais. 

des ou mesmo 

arial, contábil, 

seus Diretores 

s de interesse e 

Ministério da 

o, desde que 

unal de Contas 

Digital.

de função ou 

nça. 
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VII – Responsável pe

forma da Lei 9796. 

 VIII – Responsável p

com as despesas miúda

Art. 10º - O Cargo d

regularmente registrado

ele compete: 

 I – Atividades de Cont

 II – Atividades Contáb

a – Programar, orientar

de atuação; 

 b – Responsabilizar-se

de pessoal, material, pa

estatística; 

 c – Emitir parecer

administrativa e finance

d – Opinar sobre proces

f – Elaborar Editais e 

competência;  

g – Efetuar os pagamen

h – Controlar as operaç

acompanhamento das 

transferência, depósitos

 i – Apresentar quinz

despesas efetuadas, pre

j – Encaminhar todos o

 k – desenvolver as ativ

l – elaborar a folha de p

m – promover a compen

CNPJ- 11463902/0001-80

ela realização da Compensação Prev

or adiantamento para os compromisso

as. 

de Diretor Contábil, será exercido po

o no CRC- Conselho Regional de Con

tabilidade em Geral; 

beis e Administrativas e Previdenciárias

r, coordenar e supervisionar os trabalho

e por todas as atividades administrativ

atrimônio, serviços gerais, documentaç

r sobre problemas pertinentes à 

eira por iniciativa própria;  

ssos licitatórios de obras ou serviços; 

Avisos sobre assuntos relacionados 

ntos deliberados com anuência do Diret

ções bancárias do PREVI VALENÇA

aplicações financeiras inclusive, res

s e outros, inclusive rendimentos bancá

zenalmente, ou antes, demonstrativo

visões de gastos e outros assuntos pert

s expedientes que lhe forem encaminha

vidades de tesouraria; 

pagamento e manter registro e controle 

nsação previdenciária; 

videnciária na 

os financeiros 

or profissional 

ntabilidade e a 

s; 

os em sua área 

vas contábeis, 

ção, arquivo e 

organização 

à sua área de 

tor Presidente; 

A, realizando o 

sgates, saldos, 

ários;

os de saldos, 

inentes; 

ados;

de pessoal; 
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n – manter um sistem

permitir uma decisão ra

o - A implantação e co

de benefícios previde

depuração de dados par

de Renda Retido na Fon

p - promover a aquisi

consumo e permanente 

q – Providenciar o

informatizados que ob

pela autarquia;  

r - Coordenar a movime

s - Executar outras ativi

II – Atividades Contábe

a) Verificação preparo 

contábeis, através do m

da receita e despesa;  

b) Controlar a ativida

contabilidade geral, da 

PREVI VALENÇA; 

c) Preparar e conferir t

e do balanço da Autarqu

d) Elaborar balancetes 

de contas, bem como ba

e) Avaliar o sistema 

controle gerencial, cont

f) Atualizar-se e sugeri

frente a legislação contá

g) Processar a contab

todos os demais proced

CNPJ- 11463902/0001-80

ma de informação do mercado financ

acional de investimentos; 

ontrole de isenção de imposto de rend

enciários, por motivo de invalidez 

ra fins de emissão da DIRF- Declaraçã

nte, a Receita Federal. 

ição guarda distribuição e controle d

do PREVI VALENÇA;  

o desenvolvimento e implantação 

bjetivem a agilização das atividades 

entação de custos com diárias e adianta

idades correlatas;  

eis; 

e escrituração de documentos sujeitos 

método de partilha dobrada, promoven

ade econômica-financeira da autarqu

gestão financeira e elaborar a prestação

todos os relatórios e quadros constante

uia; 

e demais quadros que se fizerem parte

alanço geral de acordo com a legislação

contábil da autarquia para o aperfe

tábil e fiscal; 

ir alterações quanto aos procedimento

ábil e fiscal;

bilidade geral e de custos da autarqu

dimentos contábeis, fiscais e legais; 

eiro capaz de 

da a detentores 

bem como a 

ão de Imposto 

do material de 

de sistemas 

desenvolvidas 

amentos. 

a lançamentos 

ndo o controle 

uia através da 

o de contas do 

s do balancete 

e da prestação 

o vigente;

eiçoamento do 

s da autarquia 

uia bem como 
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h) Elaborar a prestação 

i) Avaliar os docume

especificações e finalid

j) Apoiar outros setore

de dados, documentos e

k) Manter o Diretor Pre

contábil e financeira do

l) Emitir e assinar notas

m) Assinar em conjun

demais contas a pagar e

n) Emitir guias para

contribuições de sua res

o) promover a cobranç

p) Acompanhar as Re

aplicação dos recursos

medidas necessárias à s

q) Assistir o Presidente

pertinentes a sua área d

r) Desenvolver outras a

 Art. 11º - O Cargo de

regularmente nomeado

compete, nos primeiros

PARA COM O CU
EQUIVALENTES QU
CARGO COM A QU
MESES APÓS A C
apresentada ao Direto

Ministério da Previdênc

I – Atividades Financei

CNPJ- 11463902/0001-80

de contas institucional;  

entos em uso e orientar os usuário

dades; 

es nas atividades administrativas e de 

e treinamento de servidores; 

esidente, os conselheiros informados so

o PREVI VALENÇA; 

s de empenho de acordo com a legislaç

nto com o Diretor Presidente as desp

e cheques; 

a recolhimento de tributos, taxas,

sponsabilidade;

ça de valores devidos ao PREVI VALE

esoluções do Conselho Monetário N

s financeiros do PREVI VALENÇA

sua implementação; 

e no desempenho de suas atribuições

de atuação; 

atividades correlatas. 

e Diretor Financeiro será exercido po

o pelo MM. Chefe do Poder Execu

s três meses que estiver no cargo CAP
URSO DE CPA 10 JUNTO A A

UE HOUVEREM E PARA SE M
UALIFICAÇÃO DO CPA 20 NO PR
CERTIFICAÇÃO CONCLUIDA qu

or Executivo para a devida inserç

cia Social:

iras e Gerais: 

os sobre suas 

levantamento 

obre a situação 

ção;

pesas orçadas, 

, impostos e 

ENÇA. 

Nacional sobre 

A e adotar as 

, nas matérias 

or profissional 

utivo e a ele 

PACITAR-SE 
AMBINA OU 
MANTER NO 
RAZO DE 12 
ue deverá ser 

ção junto ao 
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a – Programar, orientar

de atuação, sendo resp

comitê de investimento

PREVI VALENÇA co

suplentes; 

 b – Responsabilizar-

investimentos realizand

planilhas e apontamen

juntamente com seu com

15 dias aos demais dir

que possa subsidiar ao

matéria ; 

 c – Emitir parecer

administrativa e finance

d - Elaborar Editais e 

competência;  

e – Efetuar os pagamen

f – Controlar as operaç

acompanhamento das 

transferência, depósito

efetuando mensalment

sobre os investimentos 

g – manter um sistem

permitir uma decisão ra

h – realizar as informa

Social em relação a su

própria para que possa r

i – Acatar as dema

Executivo, para partic

Administrativas, repre

eventos que houverem

conta de seus diversos 

pelo devido ato adminis

CNPJ- 11463902/0001-80

r, coordenar e supervisionar os trabalho

ponsável direto pela composição e es

os que deverá ser compostos por con

om mínimo três componentes e seu

-se por todas as atividades admin

do sua escrita contábeis e endossando r

ntos sobre a volatilidade do merca

mitê financeiro,  que deverá ser apresen

retores com arquivo e estatísticas fin

o Diretor Executivo na toada de dec

r sobre problemas pertinentes à 

eira por iniciativa própria; 

Avisos sobre assuntos relacionados 

ntos deliberados com anuência do Diret

ções bancárias do PREVI VALENÇA

aplicações financeiras inclusive, res

os e outros, inclusive rendiment

te relatórios ao diretor executivo a

realizados;

ma de informação do mercado financ

acional de investimentos

ações junto ao sistema do Ministério d

ua pasta, devendo para tanto cadastrar-

responsabilizar pelas informações;

ais decisões administrativas oriunda

cipação de comissões de licitações, 

esentações em convênios, congress

m e no qual seja o diretor executivo 

afazeres junto a Autarquia , sempre qu

strativo.

os em sua área 

struturação do 

ntribuintes do 

us respectivos 

nistrativas de 

relatórios com 

ado financeiro

ntada em cada 

nanceiras, para 

cisões sobre a 

organização 

à sua área de 

tor Presidente;  

A, realizando o 

sgates, saldos, 

tos bancários 

tualizando-lhe 

eiro capaz de 

da Previdência 

-se com senha 

as do Diretor 

Justificações 

os e demais 

impedido por 

ue for indicada 
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Art. 12 -  O cargo de

nível superior, formad

Ordem dos Advogados 

 I – Examinar as circun

PREVI VALENÇA, pa

defesa ou acusação para

 II – Representar o PRE

Portaria de nomeação 

Procuração outorgada 

acompanhando o proce

recursos em qualquer i

para defender direitos o

III – Redigir e elabora

tais como: contratos, 

sobre questões de natu

comerciais, trabalhistas

IV – Dar orientação a

norma a ser estabele

Conselho Municipal de

 V – Retirar os proce

examinar e dar os devid

VI – Assessorar o Cons

se fizer necessário;  

VII - Reunir, classif

jurisprudência de intere

 VIII – Controlar a 

contratadas a terceiros, 

 IX – Orientar o Diretor

X – Executar outras ativ

 XI – Acompanhar 

infraconstitucional e pr

CNPJ- 11463902/0001-80

 Diretor Jurídico será exercido por p

do em Direito e regularmente inscrit

do Brasil. A ele compete:

nstâncias dos litígios e das denúncias qu

ara investigar os fatos referentes ao cas

a apresentá-las aos tribunais; 

EVI VALENÇA em juízo ou fora del

outorgada pelo Chefe do Poder Exe

pelo Diretor Executivo para o ato 

esso, prestando assistências jurídicas,

instância, comparecendo a audiência 

ou interesses da autarquia;  

ar para o PREVI VALENÇA, docume

minutas, procurações, bem como em

ureza previdenciárias, administrativas, 

s, penais, licitatórias e outros. 

aos beneficiários do PREVI VALEN

ecida pelo Diretor Executivo, com 

e Previdência;

essos com autorização do Diretor E

dos pareceres; 

selho Municipal de Previdência em reu

ficar, guardar e conservar toda a 

esse do PREVI VALENÇA; 

execução dos contratos relativos 

assim como os seus vencimentos;

r Executivo sempre que solicitado;  

vidades correlatas;

as alterações e mudanças n

ropor as adequações correlatas de mo

profissional de 

to na OAB – 

ue envolvam o 

so, preparando 

e por meio da 

ecutivo , e ou 

consignatório, 

 apresentando 

e outros atos, 

entos jurídicos 

mitir pareceres 

fiscais, civis, 

NÇA conforme 

anuência do 

xecutivo para 

uniões, quando 

legislação e 

as atividades 

na legislação 

do a manter a 
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Legislação Municipal 

esferas do Poder Estadu

XII – O acompanhamen

XIII – A promoção de a

 XIV – A proposição d

relacionados a Instituiç

XV – proposição de M

para aglutinar, modific

Complementar 160/201

regramento do RGPS , 

e a quantidade de feito

esferas municipal, estad

 Art. 12º - O cargo de D

devidamente indicado p

 A ele compete: 

 I – Coordenar e sup

autarquia na área de be

ágil e eficaz;  

II – Prestar informaçõ

junto a autarquia;  

III – Fornecer dados q

beneficiários ativos e in

 IV – Manter atualizad

benefícios concedidos a

V – Colaborar com o

prestando informações

funções; 

 VI – Autorizar a realiz

 VII – Coordenar o 

pensionistas;  

CNPJ- 11463902/0001-80

em coerência e permanentemente em

ual e Federal; 

nto do cumprimento de ordem judicial;

acordos judiciais;

de ações e recursos cabíveis nos divers

ão;

Minutas de projetos de lei de natureza P

car e ou estender direitos e obrigaçõe

12 a fim de adequar e flexibilizá-la de 

levando-se em conta a avaliação do c

os judiciais que consignarem os mesmo

dual e federal;

Diretor de Benefícios será exercido po

pelo Chefe do Poder Executivo. 

pervisionar os atendimentos aos ben

enefícios, cuidando para que seja efetu

ões ao médico perito sobre a situação

quando solicitados, para levantamento 

nativos;

da a pasta individual de cada segurado

aos dependentes legais; 

o serviço de perícia médica e auditor

s e subsídios necessários ao desem

ação de perícia médica quando se fizer

recenseamento dos segurados ativo

m sintonia as 

; 

sos segmentos 

Previdenciária 

es junto a Lei 

acordo com o 

álculo atuarial 

os direitos nas 

or profissional 

neficiários da 

uado de forma 

o do segurado 

estatístico de 

o, quando aos 

ria de contas, 

mpenho destas 

r necessário;

os, inativos e 
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VIII – Promover a integ

IX – promover a e

conservação das inst

transporte, protocolo e 

X - executar as atividad

estagiários, adotando as

 XI - propor e coordena

autarquia; 

 XII - manter o cadastro

atualizado, fornecendo

controle da prestação

estabelecidas;  

XIII - controlar a manu

 XIV - compilar os da

cálculo das reservas ma

 XV - desenvolver estud

 XVI – Habilitar cadast

XVII – Solicitar quand

VALENÇA para aux

benefícios. 

 XVIII – Providenciar o

Janeiro dos processos d

homologação;  

XIX – Controlar o rec

verificando a correta ba

 XX – Cuidar do arqui

de concessão, manutenç

 XXI – Visar e assina

dotação orçamentária e

CNPJ- 11463902/0001-80

gração funcional da autarquia ; 

execução das atividades auxiliares 

talações e equipamentos, telefonia,

comunicação administrativa, interna e 

des relacionadas à concessão de bolsa 

s medidas legais e administrativas cabí

ar a execução de reavaliações atuariais

o de servidores inativos, pensionistas e

o informações necessárias ao acomp

o de benefícios, de acordo com

utenção da qualidade de beneficiário;

ados específicos que se prestem ao 

atemáticas;

dos sobre as taxas de custeio;

tro dos servidores segurados e dos bene

do for o caso, parecer ao Diretor Jurídi

xiliá-lo em assuntos referentes à c

o envio ao Tribunal de Contas do Esta

de concessão dos benefícios e pensão 

colhimento das contribuições ao Instit

ase de cálculo;

ivamento de documentos relacionados

ção e revisão de benefícios;

ar autorizações de pagamento, quand

especificamente autorizada pelo Direto

de limpeza, 

, reprografia, 

externa; 

educacional a 

veis;

s periódicas da 

e beneficiários 

panhamento e 

m as normas 

controle e ao 

eficiários; 

ico do PREVI 

oncessão dos 

ado do Rio de 

para a devida 

tuto, inclusive 

s às atividades 

do presente a 

or contábil, em 
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conjunto com o Diretor

deste Regimento, ficand

XXII - Executar outras 

XXIII – O gerenciam

inativos e pensionistas; 

XXIV – O processam

Recursos Humanos do P

 XXV – Proceder a 

previdenciários e resp

informações solicitadas

 XXVI – A revisão 

concedidos por invalide

XXVII – A orientação e

XXVIII – A promoção

manutenção correta de 

XXIX – A realização d

informações referentes 

 XXX – A preparação

atos administrativos 

previdenciários. 

 Art. 13º - O cargo 

profissional, de caráter

tarefas administrativas.

 A ele compete:  

I – Praticar todos os ato

II – Apreciar e opinar 

área de atuação;  

III – Apresentar, quand

em sua área; 

CNPJ- 11463902/0001-80

r Presidente nos termos do parágrafo ú

do solidariamente responsável por este

atividades correlatas; 

mento e manutenção de consignação 

mento de interface permanente com

Poder Executivo e do Poder Legislativ

análise, o cálculo e a habilitação 

pectivas revisões, bem como o forn

s.

da permanência da incapacidade n

ez. 

e atendimento social aos segurados e d

o de entrevistas sociais, visando forne

informações referentes aos segurados. 

de visitas domiciliares, visando à compl

aos beneficiários.

o, controle e encaminhamento para p

relativos a concessão e revisão d

de Assessor Administrativo será 

r ilibado, com aptidão para o desenv

os que lhe forem outorgados; 

sobre problemas pertinentes à organ

do solicitado relatório e ou document

único do art. 8º 

es. 

de segurados 

m o Setor de 

vo.

de benefícios 

necimento de 

nos benefícios

dependentes. 

cer subsídio à 

lementação de 

publicação dos 

de benefícios 

exercido por 

volvimento de 

nização de sua 

tos executados 
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 IV – Decidir sobre assu

V – Controlar a entr

correspondências no âm

VI – Digitação de docu

VII – Desenvolver os t

demais Diretores da aut

 VIII - Providenciar e 

diárias referentes às via

 IX - propor elaboraçã

padrões definidos; 

 X – receber materiais a

 XI – Desenvolver outra

 XII – Auxiliar as ativid

da PREVI VALENÇA.

Art. 14º - São atribuiçõ

a) planejar as ativida

diretrizes e metas a sere

b) consolidar os progr

órgãos que integram a s

ser introduzidas no orça

c) providenciar para qu

necessários ao desenvo

d) dirigir, os recurso

responsabilidade, cont

promovendo reduções d

e) aferir, sistematicam

subordinados, tomando

f) cumprir e fazer cump

CNPJ- 11463902/0001-80

untos de sua área de alçada; 

rada e saída de processos, docume

mbito de sua área de competência; 

umentos; 

trabalhos de secretaria e prestar assess

tarquia.

controlar as requisições de passagens

agens a serviços;

ão de formulários e impressos, de ac

adquiridos pela autarquia;

as atividades correlatas; 

dades de protocolo e registro de proces

 

es comuns aos cargos da Diretoria Exe

ades da área sob sua responsabilidad

em atingidas pelos órgãos que a compõ

ramas de trabalho e as propostas orça

sua área, bem como sugerir modificaçõ

amento em vigor; 

ue sua área disponha de recursos human

lvimento das suas atividades;

os do PREVI VALENÇA que este

trolando as despesas de sua área

de custos;

mente, o desempenho dos órgãos 

o as medidas corretivas, julgadas conve

prir os atos normativos;

entos, ofícios, 

soramento aos 

 e registrar as 

cordo com os 

ssos no âmbito 

ecutiva:

de, delineando 

õem;

amentárias dos 

ões que devam 

nos e materiais 

ejam sob sua 

a de atuação 

que lhe são 

nientes;
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g) propor alterações 

responsabilidade, bem c

h) preparar os relatório

Art. 15º - Constituem a

no PREVI VALENÇA:

a) cumprir o horário de 

b) conhecer e cumprir a

c) criar, sugerir e de

melhoria da qualidade d

d) conscientizar-se da 

objetivos da autarquia; 

e) Procurar adaptar-se 

funcionais como no rela

f) desenvolver seus co

estabelecidos pelo PRE

suas funções e ao grupo

g) cooperar com os dem

h) saber que o PREVI

seguridade social e 

beneficiários; 

i) zelar pelos bens m

maneira adequada, além

j) zelar pelos bens patr

k) cumprir as tarefas re

l) atender a todos com c

m) Atentar para o c

Autarquia.  

CAPITULO IV Da Perí

CNPJ- 11463902/0001-80

na estrutura organizacional das unid

como das suas necessidades de informa

os de atividade de sua área de competên

ainda as obrigações dos demais ocupan

: 

trabalho estabelecido pela autarquia; 

as normas estabelecidas pelo PREVI V

esenvolver práticas visando a racion

dos serviços executados; 

importância de sua participação na 

ao trabalho, tanto na execução de su

acionamento interpessoal; 

onhecimentos através de programas d

EVI VALENÇA, objetivando melhor 

o;

mais setores do PREVI VALENÇA;

I VALENÇA existe para atender às ne

bem-estar dos servidores públicos 

materiais do PREVI VALENÇA, uti

m de mantê-los em perfeito estado de co

rimoniais e financeiros do PREVI VAL

eferentes ao seu cargo; 

cortesia, educação, presteza e seguranç

cumprimento da missão e visão ins

ícia Médica 

dades sob sua 

atização;

ncia; 

ntes de cargos 

VALENÇA; 

nalização e a 

obtenção dos 

uas atividades 

de treinamento 

integrar-se as 

ecessidades de 

e dos seus 

ilizando-os de 

onservação;

LENÇA;

ça; 

stitucional da 



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ127Edição 818 - 09/12/2016

Art. 16º - A Perícia M

Diretor de Benefícios e

serviço propostos na fo

Art. 17º - O procedime

ocupacional e de aci

enquadramento, compr

os prazos exigidos para

Art. 18º - A concessão

quando o afastamento 

trabalho for menor ou

doenças ocupacionais 

encaminhar ao PREVI 

horas cópias da CAT –

Comissão Interna de P

devida análise técnica/

arquivo e consultas fu

lesão, caberá ao órgão 

da observação de origem

 Art. 19º - Para enqu

ocupacional, o órgão re

VALENÇA deverá ve

testemunhas, constam

VALENÇA por sua vez

administrativa e confe

conclusivos.  

Art. 20º – Em caso de 

acidentado e ou porta

conjunto com o médico

ou permanente de funç

Legislativo a responsab

Art. 21º - Havendo dú

quanto na CAT, o P

responsáveis pela emiss

documentos no prazo m

CNPJ- 11463902/0001-80

Médica do PREVI VALENÇA será ge

e obedecerá a parâmetros, regulamento

rma do regulamento. 

ento para afastamento do servidor por 

idente do trabalho será disciplinad

rovação e controle de atestados médic

a o encaminhamento ao PREVI VALEN

o pecuniária será de responsabilidade 

por doença típica, ocupacional ou d

u igual a 30 (trinta) dias. § 1º- Em s

e ou de acidente do trabalho o mun

VALENÇA num prazo máximo de s

– Comunicado de Acidente do Trabalh

Prevenção de Acidentes – CIPA ins

/médico, juntamente com o xerox do 

uturas. § 2º - Em caso de reincidência

de lotação a obrigatoriedade de reinc

m.

uadramento de doenças de trabalho 

esponsável pelo encaminhamento da C

rificar se todas as informações técni

m do corpo do relatório da CIPA

z, só habilitará a comunicação após efe

erir se constam os pareceres técnico

impossibilidade do exercício da funçã

ador de doença ocupacional, o médi

o do trabalho, poderá sugerir a mudan

ção, ficando a cargo do Poder Execut

bilidade pela publicação do ato. 

úvida ou informação incompleta tant

PREVI VALENÇA solicitará esclare

são, sendo de obrigação do órgão emis

máximo de 5 (cinco) dias e em caso ne

erenciada pelo 

os e ordens de 

doença típica, 

do através de 

os, cumpridos 

NÇA. 

do município 

de acidente do 

se tratando de 

nicípio deverá 

setenta e duas 

ho, relatório da 

struído com a 

atestado para 

a pela mesma 

caminhamento 

e ou doença 

AT ao PREVI 

cas/médicas e 

A. O PREVI 

fetuar a análise 

os e médicos 

o por parte do 

ico perito em 

nça temporária 

tivo e o Poder 

to no atestado 

ecimentos aos 

ssor emitir tais 

egativo deverá 
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PREVI VALENÇA 

competente, ficando o m

resolução.  

Art. 22º - O PREVI V

conveniência poderá 

estabelecimento médico

Art. 23º - A luz deste re

o trabalho aquela de

funções especificas de

alterações morfopsicofi

 Art. 24º - Caberá ao pr

na forma do regulamen

a) o grau da incapacida

b) a duração da incapac

c) quanto a atividade de

 Parágrafo único – Para

o médico perito deverá

repercussões da doença

CAPITULO V DA JUS

 Art.25º- A justificaçã

suprir a falta ou insufic

circunstância de interes

VALENÇA. 

§ 1º. Não será admit

comprovar exigir regis

de qualquer ato jurídico

§ 2º. O processo de

antecedente, vedada sua

Art. 26º- A justificaçã

baseada em início d

exclusivamente testemu

CNPJ- 11463902/0001-80

indeferir o documento devolvendo

município responsável pelos dias afast

VALENÇA por ocasião da necessidad

optar pela contratação de pro

o na forma da Lei nº 8666/92. 

egimento interno entende-se como inca

corrente da impossibilidade do des

e uma atividade ou ocupação, em con

isiológicas provocadas por acidentes ou

rofissional médico perito do PREVI VA

nto próprio, definir: 

de funcional, se total ou parcial;  

cidade funcional, se temporário ou defi

esenvolvida, se une, multi ou omniprof

a o cumprimento do enunciado no capu

á ter perfeita noção de profissiografia p

a/acidente no desempenho de atividade 

STIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

ão administrativa constitui recurso u

ciência de documento ou produzir pro

sse dos segurados ou beneficiários, per

tida a justificação administrativa qua

tro público de casamento, de idade ou

o para o qual a lei prescreva forma espe

e justificação administrativa é parte

a tramitação na condição de processo a

ão administrativa somente produzirá 

de prova material, não sendo ad

unhal. 

o-o ao setor 

tados até a sua 

de interesse e 

ofissional ou 

apacidade para 

sempenho das 

nseqüência de 

u doenças.

ALENÇA agir 

nitivo; 

fissional.

ut deste artigo, 

para avaliar as 

especifica.

utilizado para 

ova de fato ou 

rante o PREVI 

ando o fato a 

u de óbito, ou 

ecial.

e de processo 

autônomo. 

efeito quando 

dmitida prova 
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§ 1º. É dispensado o in

motivo de força maior o

§ 2º. Caracteriza motiv

ocorrência notória, tais 

tenha atingido o órg

trabalhado, devendo s

policial feito em ép

contemporâneos aos f

desenvolvida e a profis

 Art. 27º- A homologaç

prova exclusivamente 

se complementada com

 Art. 28º- Para o p

interessado deverá a

minuciosamente, os po

idôneas, em número nã

depoimentos possam le

comprovar. Parágrafo 

serão inquiridas a resp

indo o processo conclu

processante, a quem com

Art.29º- Não podem se

os ascendentes, desce

consangüinidade ou afin

 Art. 30º- Não caberá r

VALENÇA que consid

Art. 31º- A justificação

forma e ao mérito, va

especificamente visado

Art. 32º- A justificaçã

interessado e nos termo

Art. 33º- Somente s

administrativa na hipóte

CNPJ- 11463902/0001-80

nício de prova material quando houver 

ou caso fortuito. 

vo de força maior ou caso fortuito a v

como incêndio, inundação ou desmor

ão ou entidade na qual o segurad

ser comprovada mediante registro d

poca própria ou apresentação de 

fatos, e verificada a correlação entr

são do segurado, quando for o caso.

ção da justificação judicial processada

testemunhal dispensa a justificação a

m início razoável de prova material.

processamento de justificação adm

apresentar requerimento que expon

ontos que pretende justificar, indicando

ão inferior a 03 (três) nem superior a 0

evar à convicção da veracidade do qu

Único. As testemunhas, no dia e ho

peito dos pontos que forem objeto d

uso, a seguir, à autoridade que houve

mpetirá homologar ou não a justificaçã

er testemunhas as pessoas absolutamen

endentes ou colaterais, até o tercei

nidade.

ecurso da decisão da Diretoria Execut

derar eficaz ou ineficaz a justificação ad

o administrativa será avaliada globalm

alendo perante o PREVI VALENÇA

s, caso considerada eficaz. 

ão administrativa será processada sem

os das instruções do PREVI VALENÇA

será admitido o processamento de

ese de ficar evidenciada a inexistência 

ocorrência de 

verificação de 

ronamento que 

do alegue ter 

da ocorrência 

documentos 

re a atividade 

a com base em 

administrativa, 

ministrativa, o 

nha, clara e 

o testemunhas 

06 (seis), cujos 

ue se pretende 

ora marcados, 

a justificação, 

er designado o 

ão realizada. 

nte incapazes e 

iro grau, por

tiva do PREVI 

dministrativa. 

mente quanto à 

A para os fins 

m ônus para o 

A. 

e justificação 

de outro meio 
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capaz de configurar a v

apresentado levar à con

CAPITULO VI Das Re

Art. 34º- Os membros d

solidariamente respons

causa, por ação ou o

obrigações ou deveres i

 Art. 35º- Os membros 

o 3º grau e os empreg

operações de qualque

resultarem da qualidade

 Art. 36º- São vedadas 

sociedades comerciais 

Diretoria Executiva, as

gerente, assessor e chef

CAPÍTULO VII DA DE

Art. 37º - As despesas 

exceder anualmente a 2

proventos e pensões do

exercício financeiro ant

§ 1º. Entre outras afin

gastos do Instituto com

indenizações trabalhista

telefonia e internet, c

imóveis, seguros, o

conservação dos bens 

software, consultoria, a

e passagens de dirigent

em cursos, seminários 

serviços com cartório d

§ 2º. Observado o limit

na legislação de regênc

instância coletiva de de

CNPJ- 11463902/0001-80

verdade do fato alegado e o início de p

nvicção do que se pretende comprovar.

esponsabilidades da Diretoria Executiv

da Diretoria Executiva do PREVI VAL

sáveis pelos prejuízos ou danos aos

omissão, decorrente do descumprime

impostos pela lei, estatuto ou regulame

da Diretoria Executiva assim como seu

gados do PREVI VALENÇA, não po

er natureza com a entidade, excet

e de segurado ou beneficiário.

relações comerciais entre o PREVI VA

ou civis, das quais participem os 

sim como seus empregados, na qualida

fia. 

ESPESA ADMINISTRATIVA 

administrativas do PREVI VALENÇA

2% (dois por cento) do valor total da 

os segurados e beneficiários vinculados

terior. 

ns, classificam-se como despesas adm

m pagamento de pessoal e os conseqüen

as, materiais de expediente, energia, á

comunicações, vigilância, locações, 

obrigações tributárias, manutenção, 

móveis e imóveis, equipamentos de

assessoria técnica, adiantamento, hono

tes, conselheiros e servidores a serviço

e treinamentos, além de despesas co

de oficio.  

te estabelecido no caput, e de acordo c

cia, poderá ainda o Instituto, mediante d

ecisão, adquirir bens móveis e imóveis.

prova material 

va 

LENÇA serão 

 quais derem 

ento das suas 

entos.

us parentes até 

oderão efetuar 

tuada as que 

ALENÇA e as 

membros da 

ade de diretor, 

A não poderão 

remuneração, 

s, com base no 

ministrativas os 

ntes encargos, 

água e esgoto, 

aquisições de 

limpeza e 

e informática, 

orários, diárias 

o do Instituto, 

om registros e 

com o disposto 

deliberação da 



Prefeitura Municipal 
de Valença-RJ

Boletim Ofi cial de Valença - RJ131Edição 818 - 09/12/2016

§ 3º. Desde que observ

financeiro, a autarquia
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CAPITULO VIII Das D
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