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PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CHEFE DE GABINETE
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS
Barão de Juparanã:
Telefone: (24) 2471-5961
Maurício Coelho Macedo
Santa Isabel:
Telefone: (24) 2457-1201
Geraldo da Silva Leite
Pentagna:
Telefone: (24) 2453-8971
Alzinete Fátima Silva de Souza
Parapeúna:
Telefone: (24) 2453-9138
Conservatória:
Telefone: (24) 2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva
E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1442
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, N º120, 1º
andar - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira
E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esportelaze@rvalenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail:contatosectur@gmail.com
Telefone: (24) 2452-3855
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: educacao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-7402 / 2458-4866
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PODER LEGISLATIVO

PREVI-VALENÇA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
E-mail:
Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

1° SECRETÁRIO
David Barbosa Nogueira
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VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus
Breves Beiler
2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000
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E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n° 305/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços n°: 003/2016
Processo Primitivo n°: 1.287/2016
Processo Administrativo n°: 5.302/2017(3° Pedido - ARP n° 002/
2016)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios/materiais de limpeza e
higiene, destinados às escolas e creches da rede municipal de
ensino - Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 898.356,34 (oitocentos e noventa e oito mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).
Recursos: Município/FNDE.

EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n° 306/2017)

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n° 308/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: 100% Embalagens Distribuidora de Além Paraíba
Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços n°: 003/2016
Processo Primitivo n°: 1.287/2016
Processo Administrativo n°: 5.302/2017(3° Pedido - ARP n° 002/
2016)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de limpeza e higiene, destinados às
escolas e creches da rede municipal de ensino - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 158.110,12 (cento e cinquenta e oito mil, cento e dez
reais e doze centavos).
Recursos: Município/FNDE.

EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n° 309/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Amanbella Comércio de Alimentos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços n°: 003/2016
Processo Primitivo n°: 1.287/2016
Processo Administrativo n°: 5.302/2017(3° Pedido - ARP n°
002/2016)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios/materiais de limpeza e higiene, destinados às
escolas e creches da rede municipal de ensino - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 427.684,42 (quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos
e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Recursos: Município/FNDE.

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Cereais Bramil Ltda.
Pregão Presencial para Registro de Preços n°: 003/2016
Processo Primitivo n°: 1.287/2016
Processo Administrativo n°: 5.302/2017(3° Pedido - ARP n° 002/
2016)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios/materiais de limpeza e higiene,
destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino Secretaria Municipal de
Educação.
Valor: R$ 6.322,24 (seis mil, trezentos e vinte e dois reais e
vinte e quatro centavos).
Recursos: Município/FNDE.

EXTRATO DE CONTRATO (Contrato n° 307/2017)

Aviso de Cancelamento

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Imediata Comércio Distribuição e Serviço Ltda.EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços n°: 003/2016
Processo Primitivo n°: 1.287/2016
Processo Administrativo n°: 5.302/2017(3° Pedido - ARP n° 002/
2016)
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios/materiais de limpeza e higiene,
destinados às escolas e creches da rede municipal de ensino Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 6.820,80 (seis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta
centavos).
Recursos: Município/FNDE.
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Processo Administrativo nº 6609/2017
Chamamento Público nº001/2017
Por oportuno, considerando o poder discricionário inerente
à Administração Pública, por motivos de conveniência e oportunidade
CANCELO o Processo Administrativo nº6609/2017 e o Edital de
Licitação na modalidade Chamamento Público nº 001/2017, a fim
de que seja o mesmo revisto para melhor atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Abrindo assim, novo
prazo para abertura de procedimento para novas qualificações de
entidades como Organização Social e posterior Chamamento Público
para contrato de Gestão- Cooperação.

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº: 14.355 /2017
Objeto: Aquisição de recarga de vales transporte eletrônicos
(SINDCARD) para atender os funcionários da Prefeitura Municipal
de Valença.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Barra Mansa.
Valor: R$ 87.968,70 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e
oito reais e setenta centavos).
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/
93 e suas alterações.
Marco Valério Cardoso Nackly
Comissão Permanente de Licitação
DECRETO MUNICIPAL Nº 143 DE 20 DE JULHO DE 2017
Ementa: Regulamenta o PREFIS – Programa de
Regularização Fiscal do Município de Valença, instituído
pela Lei Municipal nº 2.978 de 13 de julho de 2017.
Considerando o artigo 69 inciso III da Lei Orgânica do Município
de Valença;
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Inc. V – pagamento de 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas mensais
e consecutivas, dedução de 60% (sessenta por cento) da multa e juros;
Inc. VI – o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 68,77
(sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).
CAPITULO II
DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Art. 2º - O pedido de parcelamento será protocolado no período
de 01 de agosto de 2017 a 15 de setembro de 2017, no Protocolo Geral
da PMV.
Art. 3º - O pedido de parcelamento será:
I – formalizado em modelo próprio, na forma do Anexo I;
II – assinado pelo contribuinte, ou por representante legal com poderes
para prática do ato, ou ainda terceiro interessado que comprove legítimo
interesse na responsabilização da divida;
III – instruído com cópia legível:
a)Documento de identificação do contribuinte ou terceiro responsável
pelo débito;
b)No caso do interessado nomear um procurador, o mesmo deverá anexar
procuração e seus documentos de identificação;

Considerando o artigo 17 da Lei Municipal nº 2.978 de 13 de
julho de 2017;

c)Quando se tratar de débitos em trâmite judicial, será encaminhado a
Procuradoria Geral do Município para que seja providenciado o
requerimento de suspensão do Processo Judicial de Execução Fiscal;

O Prefeito do Município de Valença, eleito e empossado na forma
da lei vigente, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

d)Termo de desistência de parcelamentos anteriores, na forma do Anexo
II, quando cabível.

CAPÍTULO I

§ 1º - O deferimento do pedido de adesão fica condicionado ao
cumprimento dos requisitos formais indicados neste artigo, bem como
ao pagamento da primeira/única parcela, na forma deste Regulamento.

DOS DÉBITOS OBJETO DO PARCELAMENTO
Art. 1º - Os débitos oriundos de todos os tributos municipais, com
fato geradores anteriores ao exercício de 2017, com natureza tributária
ou não, derivada de outras receitas, inscritos ou não em dívida ativa,
ajuizados ou não, parcelados em dia ou em atraso, poderão aderir a
este PREFIS.
§ 1º – O disposto no caput estende – se aos débitos de
obrigação acessória.
§ 2º - Poderão ser pagos em até 24 (parcelas) os débitos
existentes com a Fazenda Pública Municipal, após consolidação, de
acordo com os seguintes termos:
Inc. I – pagamento à vista, dedução de 95%(noventa e cinco por cento)
da multa e juros;

§ 2º - Decorrido 30 (trinta) dias da data do protocolo do pedido de
parcelamento sem a manif estação da autoridade competente, o
parcelamento será considerado automaticamente deferido.
a)O titular da Secretaria Municipal de Fazenda é a autoridade competente.
§ 3º - O deferimento do pedido de adesão suspende a exigibilidade
dos débitos incluídos no parcelamento.
Art. 4º. A adesão ao PREFIS de que trata este Decreto:
I - implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados
pelo requerente para compor o parcelamento, nos termos dos art. 389 e
art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo
Civil (CPC), e condiciona o requerente à aceitação plena e irretratável
de todas as condições estabelecidas neste Decreto e na Lei Municipal
nº 2.978 de julho de 2017;

Inc. II – pagamento em 02(duas) ou 03(três) parcelas mensais e
consecutivas, dedução de 85% (oitenta e cinco por cento) da multa e
juros;

II - implica o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos
consolidados no PREFIS regulamentado por este Decreto;

Inc. III – pagamento de 04 (quatro) a 06 (seis) parcelas mensais e
consecutivas, dedução de 80% ( oitenta por cento ) da multa e juros;

III – implica o dever do requerente/contribuinte solicitar mensalmente a
impressão dos DAR – Documento de Arrecadação.

Inc. IV – pagamento de 07 (sete) a 12(doze) parcelas mensais e
consecutivas, dedução de 70% (setenta por cento) da multa e juros;
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CAPITULO III
DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS
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Art. 5º - A dívida será consolidada por contribuinte, na data do
pedido de parcelamento, resultante da soma:
I – do principal;
II – das multas de mora, de ofício e isoladas;
III – dos juros de mora;
IV– da atualização monetária.
CAPITULO IV
DOS DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL
Art. 6º - Para incluir no parcelamento débitos que se encontrem
em discussão judicial, fica estabelecido o seguinte:
I – Caso o débito oriundo de processo judicial seja quitado em virtude da
PREFIS o processo judicial de execução fiscal será extinto com resolução
do mérito;
II- Caso o débito oriundo de processo judicial seja parcelado em virtude
da PREFIS o processo judicial de execução fiscal será sobrestado ate a
divida ser quitada;
Parágrafo Único: Estando o debito ajuizado, os valores de honorários e
custas judiciais permaneceram de responsabilidade do contribuinte, caso
não haja o pagamento ensejarão nova inscrição do devedor em Dívida
Ativa;
Art. 7º - Os depósitos judiciais vinculados aos débitos a serem
parcelados serão automaticamente transformados em pagamento
definitivo ou convertidos em renda do Município.
§ 1º - Depois da alocação do valor depositado à dívida incluída
no parcelamento de que trata este Decreto, se restarem débitos não
liquidados pelo depósito, o saldo devedor poderá ser quitado na forma
prevista no art. 1º.
§ 2º - Depois da conversão em renda ou da transformação em
pagamento definitivo, o requerente/contribuinte poderá requerer o
levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja
outro débito exigível.
Art.8º – Os cancelamentos de eventuais penhoras, constrições
ou bloqueios existentes nos processos ajuizados somente serão
efetivados após a quitação total do parcelamento.
CAPÍTULO V
DA DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS
ANTERIORMENTE CONCEDIDOS
Art. 9º - O requerente/contribuinte que desejar parcelar, na forma
deste Decreto, débitos objeto de parcelamentos em curso deverá
apresentar, juntamente com o pedido de parcelamento, termo de
desistência de parcelamentos anteriores, na forma deste regulamento.

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
§ 1º - Nas hipóteses em que os pedidos de adesão ao
parcelamento de que trata este Decreto sejam cancelados ou não
produzam efeitos, os parcelamentos para os quais houver desistência
não serão restabelecidos.
§ 2º - A desistência de parcelamentos anteriores, para fins de
adesão ao parcelamento regulamentado neste Decreto, implicará perda
de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos,
conforme previsto em legislação específica de cada modalidade de
parcelamento.
CAPÍTULO VI
DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO
Art. 11. O parcelamento de que trata este Decreto será rescindido
nas seguintes hipóteses:
I - falta de recolhimento das parcelas por três meses, consecutivos ou
alternados;
II - falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem
pagas; e
III - não quitação integral do pagamento à vista e em espécie de que
trata o inciso I do art. 1º.
§ 1º - Considera-se inadimplida a parcela parcialmente paga.
§ 2º - Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor,
providenciando-se o prosseguimento da cobrança já em via judicial.
CAPÍTULO VII
DA REVISÃO
Art. 12 - A revisão da consolidação será efetuada pela
Procuradoria Jurídica do Município, a pedido do ente requerente/
contribuinte ou de ofício, e importará recálculo de todas as parcelas
devidas.
CAPÍTULO VIII
DO INADIMPLEMENTO
Art.13 – O não pagamento na data do vencimento da parcela,
além da atualização prevista, sujeitará incidência de multa de 30% (trinta
por cento) sobre a parcela em aberto e juros moratório de 1%(um por
cento) ao mês.
Art.14 – O valor da multa e dos juros devidos na forma dos
incisos acima serão calculados sobre o valor da parcela original acrescido
da correção monetária.
Art.15 – A inadimplência que trata o art.11, implica na exclusão
do contribuinte devedor após notificado formalmente do fato, a nova opção
do PREFIS

Art. 10 - A desistência dos parcelamentos anteriormente
concedidos, feita de forma irretratável e irrevogável:

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - deverá ser efetuada isoladamente em relação a cada modalidade de
parcelamento da qual o requerente/contribuinte pretenda desistir;
II - abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos consolidados na
respectiva modalidade de parcelamento; e
III - implicará imediata rescisão destes, considerando-se o requerente/
contribuinte optante notificado das respectivas extinções, dispensada
qualquer outra formalidade.

Art. 16 - A inclusão de débitos no parcelamento de que trata
este Decreto não implica novação de dívida.
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Art. 17 - A concessão do parcelamento de que trata este Decreto
independerá de apresentação de garantias ou de arrolamento de bens.
Art. 18 – O Departamento de Controle, Cadastro e Arrecadação
– DCCA – criará um código de receita exclusivo para este parcelamento.
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PREFIS – Programa de Regularização Fiscal

Art. 19 – Caberá ainda ao DCCA:
I - gerar os relatórios com os débitos passíveis de parcelamento e com
isso, orientar os requerentes/contribuintes em como preencher os anexos
deste Decreto;
II – enviar os processos de parcelamentos, já instruídos, ao Titular da
Secretaria Municipal de Fazenda para deferimento ou não do pedido;
III – enviar a Procuradoria Jurídica do Município qualquer consulta sobre
dúvidas de aplicabilidade à execução da Lei Municipal nº 2.978 de 13 de
julho de 2017, bem como, do presente Decreto.
IV – enviar mensalmente a partir de novembro/2017 à Procuradoria
Jurídica do Município relatório contendo informação sobre os requerentes/
contribuintes que não honraram com os termos acordados neste
parcelamento, afim das medidas judiciais necessárias.
Art. 20 – As adesões aos parcelamentos ordinários que trata o
Decreto Municipal 292 de 06 de abril de 2016, ficam suspensas entre o
dia 01 de agosto e 15 de setembro de 2017.
Parágrafo Único: O vencimento da primeira parcela se dará em data
indicada pelo contribuinte não podendo ser superior ao prazo de 30 (trinta)
dias da homologação do pedido de parcelamento.
Art. 21 – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito de Valença

PREFIS – Programa de Regularização Fiscal
ANEXO I
PEDIDO DE PARCELAMENTO
À Prefeitura Municipal de Valença/RJ:

ANEXO II
DESISTENCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES JUNTO À PMV
REQUERENTE/CONTRIBUINTE: _____________________________
CPF/CNPJ: _________________________________
Para f ins de inclusão dos débitos junto à PREFEITU RA
MUNICIPAL DE VALENÇA, relativos à Lei Municipal nº 2.978 de 13 de
julho de 2017, e respectivas obrigações acessórias, vencidos até 31 de
dezembro de 2016, no parcelamento do que trata este Decreto, o
requerente/contribuinte acima identificado declara que DESISTE da(s)
modalidade(s) de parcelamento abaixo assinalada(s):
1.

( ) Parcelamento Ordinário – Decreto Municipal nº 292 de
06 de abril de 2006 e suas alterações;

2.

( ) Outro. Especificar o parcelamento:_________________

Declara, ainda, estar ciente de que o presente pedido importa
em desistência total do(s) parcelamento(s) assinalado(s) acima.
____________________, ____de agosto de 2017.
______________________________________________
Assinatura do Representante legal ou Procurador
Nome (de quem assina):
___________________________________________________________
CPF: ________________________Telefone: (_____) _____________

DECRETO Nº. 145, DE 24 DE JULHO DE 2017.
“Decreta Ponto Facultativo, dando outras
providências correlatas.”

REQUERENTE/CONTRIBUINTE:______________________________
ENDEREÇO:______________________________________________
(Requerente/Contribuinte)_____________________________________,
inscrito no CPF/CNPJ sob o nº __________________________,na
pessoa de seu representante legal, com base na Lei Municipal 2.978 de
13 de julho de 2017 c/c com o Decreto Municipal nº XX de julho de 2017,
REQUER,
o parcelamento dos débitos, relativos às dívidas tributárias ou não, e
respectivas obrigações acessórias, vencidos até 31 de dezembro de
2016, conforme discriminativo de débitos em anexo.
Declara expressamente estar ciente de todos os termos e
condições previstos na Lei Municipal nº 2.978 de 13 de julho de 2017, e
da respectiva regulamentação – Decreto Municipal XX de julho de 2017
e, especialmente, que:
1 – O presente pedido importa em confissão extrajudicial
irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei
nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.
____________________, ____de agosto de 2017.
______________________________________________
Assinatura do Representante legal ou Procurador
Nome (de quem assina): ____________________________________
CPF: ______________________Telefone: (_____) _______________
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LU IZ FERNAND O FURTAD O D A GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
CONSIDERANDO o feriado do dia 15 de agosto do corrente
ano- Dia de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade.
DECRETA
Art. 1º - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura
Municipal de Valença, no dia 14 de agosto de 2017 (segunda-feira).
Parágrafo único: Excetuam-se os servidores considerados
essenciais ou emergências que não admitam paralisação, tais como os
serviços de saúde e serviços publico, incumbindo-se os senhores
Secretários de Saúde e de Serviços Públicos e de Defesa Civil, tomar as
necessárias previdências para sua operacionalização.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 24 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 606, DE 21 DE JULHO DE 2017.

PORTARIA PMV, Nº. 608, DE 21 DE JULHO DE 2017.

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

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

Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 14554/17;

Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 14552/17;

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor PAULO
CÉSAR DE PAIVA VIERA CREA/MG N° 34.287/D, matrícula n°.144.131/
PMV, para atuar como fiscal de contrato referente ao processo
administrativo licitatório de nº. 21.705/2014 e seu substituto o servidor
ANDRÉ DE ASSIS MEJIAS CAU N°A26768-6, matricula n°122.076/PMV.

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor PAULO
CÉSAR DE PAIVA VIERA CREA/MG N° 34.287/D, matrícula n°.144.131/
PMV, para atuar como fiscal de contrato referente ao processo
administrativo licitatório de nº. 16.037/2014 e seu substituto o servidor
ANDRÉ DE ASSIS MEJIAS CAU N°A26768-6, matricula n°122.076/PMV.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para os servidores ora designados.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para os servidores ora designados.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 607, DE 21 DE JULHO DE 2017.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 14556/17;
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor PAULO
CÉSAR DE PAIVA VIERA CREA/MG N° 34.287/D, matrícula n°.144.131/
PMV, para atuar como fiscal de contrato referente ao processo
administrativo licitatório de nº. 28,892/2015 e seu substituto o servidor
ANDRÉ DE ASSIS MEJIAS CAU N°A26768-6, matricula n°122.076/PMV.
Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para os servidores ora designados.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 01/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONVOCAÇÃO N° 03/2017
A Secretaria Municipal de Administração torna pública a convocação
para entrega de documentos do candidato aprovado e classificado no
Concurso Público Municipal – Edital n° 01/2014, constante no Anexo I
deste Edital, para que apresente os documentos necessários para a
nomeação. Ficando desde já o candidato notif icado que o não
comparecimento implicará em sua exclusão e desclassificação no
Concurso Público, em caráter irrevogável e irretratável na forma do item
9.4.2 e 9.6-a do Edital n° 01/2014. A falta de qualquer documento
obrigatório acarretará a desclassificação do candidato. Não serão aceitos
protocolos e as cópias deverão estar acompanhadas dos documentos
originais.
O convocado devera comparecer na Prefeitura Municipal de Valença,
Departamento de Recursos Humanos, situada na Rua Doutor Figueiredo,
nº 320, 2º andar, Sala 227, Centro, Valença/RJ, entre 31 de julho de
2017 e 11 de agosto de 2017, de 14h30 as 17h30, exceto sábado (05 de
agosto de 2017) e domingo (06 de agosto de 2017).
N o ato da entrega de documentos o candidato preencherá
obrigatoriamente 03 (três) formulários: Declaração de Bens, Declaração
de Acumulação ou Não de Cargos Públicos e Declaração de Não Estar
Cumprindo Sanção Por Inidoneidade.
Documentos Obrigatórios (original ou cópia autenticada e cópia):
01 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
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02 - Título de Eleitor;
03 - Comprovantes de votação nas 2 últimas eleições ou certidão da
Justiça Eleitoral que se encontra em dia com suas obrigações
eleitorais;
04 - Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação;
05 - Cédula de Identidade – RG ou RNE;
06 - 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
07 - Inscrição no Pis / Pasep ou declaração informando que nunca foi
cadastrado;
08 – CPF /CIC;
09 – Diploma devidamente registrado, de conclusão de curso
conforme requisito do cargo pretendido, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
10 – Certidão de nascimento dos filhos;
11 – Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
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12 – Comprovante de Residência atualizado;
13 – Carteira de Trabalho (somente a primeira página).
ANEXO I
Cargo: 002 – Professor I - Artes
Class.
Inscrição
Candidato
Nota Final
03
63135-3
Ricardo Alencar De Moraes
271.000
Valença, 25 de julho de 2017.
Denise de Jesus Silva Souza
Secretária Municipal de Administração
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