Boletim Oficial

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Edição Nº 904 de 26 de outubro de 2017

Edição 904 - 26/10/2017

Página 1

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial

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
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 816/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 833/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 23.047/2017 (6º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 3.506,00 (três mil, quinhentos e seis reais).
Recursos: Município

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: L. R. Neves Distribuidora de Gás-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 032/2017
Processo Primitivo nº: 14.631/2017
Processo Administrativo nº: 24.652/2017 (1º Pedido - ARP nº 017/2017)
Objeto: Fornecimento de gás de cozinha (GLP) destinado a
atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 3.533,00(três mil, quinhentos e trinta e três reais).
Recursos: Município

Termo nº 550/17/PMV
P.Administrativo nº: 18849/16

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 818/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Distribuidora Senra Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.154/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 219.980,04 (duzentos e dezenove mil, novecentos e
oitenta reais e quatro centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 819/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.128/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 173.661,52 (cento e setenta e três mil, seiscentos e
sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE PERMISSÃO DE USO DE
BEM IMÓVEL
O MUNICÍPIO DE VALENÇA, Estado do Rio de Janeiro, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Luiz Fernando Furtado da Graça,
brasileiro, casado, portador do CPF nº 679.334.677-68, Carteira de
Identidade nº 05414271-6 IFP, residente e domiciliado nesta cidade, na
qualidade de CONTRATANTE, resolve rescindir por interesse público o Termo
firmado com RICHARD RAPHAEL BORGES TAVARES VIEIRA, na
qualidade de PERMISSIONÁRIO inscrito no CPF sob o nº: 134996367-43,
residente e domiciliado nesta cidade pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão por interesse público
do Termo de Permissão de Uso de bem Imóvel, do Box nº. 22, da parte
interna do Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel
Benjamin Guimarães nº. 195, nesta cidade, celebrado em 07/07/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, o Município de Valença – RJ, na
pessoa do Prefeito Municipal dá por encerrado o Termo de Permissão
de Uso de que trata a Cláusula Primeira, tendo em vista, o declarado no
processo administrativo acima epigrafado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é
competente a Comarca de Valença-RJ.

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 823/2017)

Assina o presente, o Prefeito Municipal, juntamente com 02(duas)
testemunhas.

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: C. R. B. Comércio de Pães Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 008/2017
Processo Primitivo nº: 4.244/2017
Processo Administrativo nº: 22.540/2017 (1º Pedido - ARP nº 004/2017)
Objeto: Fornecimento de pães destinados as escolas e creches
municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Valor: R$ 89.110,40 (oitenta e nove mil, cento e dez reais e
quarenta centavos).
Recursos: Município

Valença, 09 de Outubro de 2017.
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MUNICÍPIO DE VALENÇA
Luiz Fernando Furtado da Graça
PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:
1._________________________________________CPF:________________________________________
2._________________________________________CPF:________________________________________
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EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 412/2017

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 605/2017

PROCESSO Nº: 9031/2007

PROCESSO Nº: 19107/2016

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL

PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIOS: Srª. LENYCE MATTOS DIAS FERREIRA,
portadora do CPF nº. 037.813.877-47 e RG nº. 28.567.230-9
Detran, residente e domiciliada nesta cidade, a Srª. MARIA
CR ISTINA M ATTOS FERR EIRA, portadora do CPF nº.
622.585.167-49 e RG nº. 04.790.902-3 Detran, residente e
domiciliada nesta cidade, a Srª. ANA LÚCIA MATTOS FERREIRA,
portadora do CPF nº. 499.301.507-06 e RG nº. 04.139.275-4
Detran, residente e domiciliada nesta cidade; a Srª. REGINA CELI
MATTOS FER REIR A DE AGU IAR, portadora do CPF nº.
826.398.417-34 e RG nº. 06.105.529-9 IFP, residente e domiciliada
nesta cidade, ao Sr. CARLOS ALBERTO MATTOS FERREIRA,
portador do CPF nº. 693.443.617-20 e RG nº. 05.639.162-6 IFP,
residente e domiciliado nesta cidade
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BEM IMÓVEL MUNICIPAL
SITO À RUA ARAÚJO LEITE, Nº. 212, FUNDOS (DENOMINADO
CÓRREGO), CENTRO, VALENÇA/RJ, COMPREENDIDA POR
ÁREA COM 54,60M2, CONFORME CONSTA NA PLANTA DE
LEGALIZAÇ ÃO A SER APR OVAD A PELA SEC RETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.

PERMISSIONÁRIO: CAMILA DE PAULA SOUZA, PORTADOR DO
CPF Nº. 129.707.857-81 E ID Nº. 26.277.061-3.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 035 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 16/08/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 607/2017
PROCESSO Nº: 18558/2016
PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

DATA: 10/08/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 540/2017
PROCESSO Nº: 18597/2016
PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIO: MARILENE APARECIDA CARVALHO DA
SILVA, PORTADOR DO CPF Nº. 878.822.307-82 E ID Nº.
07.366.829-5
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 04 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PERMISSIONÁRIO: PAULO JORGE DE SOUZA, PORTADOR DO
CPF Nº. 260.375.008-94 E ID Nº. 32.882.721-6.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 034 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 16/08/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA PMV, Nº. 691, DE 19 DE OUTUBRO 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 o Decreto Municipal nº. 184, de 23 de Dezembro
de 2015, que “Aprova a Instrução Normativa SMCI Nº. 007/2015, da
Secretaria Municipal de Controle Interno de Valença, e dá outras
providências”;
Considerando a Portaria nº. 646, de 05 de Setembro de 2017;
Considerando os termos do processo administrativo nº. 25919/2017;

Visite nosso site

www.valenca.rj.gov.br
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RESOLVE:
Art. 1º - A Portaria nº. 646, de 05 de Setembro de 2017, que institui
a Comissão de Vistoria e Baixa, destinada a realizar a baixa dos bens
patrimoniais em decorrência do desgaste por uso, acidente ou extravio,
doação e alienação, nos termos do item 15 do Manual de Procedimentos
Patrimoniais, Instrução Normativa SMCI Nº. 007/2015, Decreto nº. 184/2015,
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terá como presidente a servidora Hadylamar do Nascimento Raymundo,
matrícula nº. 102.024 e Vice-presidente o servidor Alexandre da Silva
Gonçalves, matrícula nº. 122.483, sendo os demais representes membros.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
PORTARIA PMV, Nº. 692, DE 19 DE OUTUBRO 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 Lei nº. 2.546, de 15 de Setembro de 2010, que
“Dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente e dispõe sobre o Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, dando, inclusive, outras providências;”
Considerando o Capítulo II, Do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Seção III, Da Organização do Conselho;
Considerando a Portaria nº. 513, de 18 de Setembro de 2015,
que nomeou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
para gestão de 08 de setembro de 2015 a 08 de setembro de 2017;
Considerando os termos do processo administrativo nº. 25155/2017;
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 11 de setembro de 2017, as
pessoas abaixo relacionadas para compor o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que estarão legalmente
compelidos a se fazerem presentes às reuniões por si ou representados
por seus suplentes, conforme preconiza a Lei Municipal 1.827/99, alterada
pela Lei nº. 2.546/2010:

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
Suplente: Neuza Maria Figueira e Silva
- Rede Divino Zêlo de Assistência Social – “REDIZAS”
Titular: Ir. Helena Francisca da Silva
Suplente: Elisângela Barbosa do Espírito Santo
- Grupo Espírita LAR MEI MEI:
Titular – Rogério Silva Fort
Suplente: Marcos Valério de Souza e Silva
- Associação da Corporação Musical Pégasus Valenciano:
Titular – David Wilian de Souza
Suplente – Ivan de Souza
- Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações
Sociais – IDEAIS:
Titular: Neusa Aparecida Domingos
Suplente: Marilda Lopes de Faria Souza
Art. 2º - O mandato dos conselheiros será de 02 anos, a contar
da data de 11 de setembro de 2017, podendo ser reconduzido por uma
única vez.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 11 de setembro de 2017, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 72, DE 07 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

I - REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Titular: Felipe Gomes Moreira
Suplente: Rômulo Milagres Ribeiro

CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;

- Secretaria Municipal de Educação
Titular: Luciene Alves de Oliveira
Suplente: Fabiane R. Lassarotti

CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;

- Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Ana Paula Barbosa de Oliveira
Suplente: Roberto Nascimento Ávila

CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;

- Casa Municipal da Criança e do Adolescente
Titular: Vanilma da Silva Barreira
Suplente: Vivian Rodrigues Correia

CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valença - APAE:
Titular: Victor Brasil Cardoso Macedo
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CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0018558/16;

Página 5

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
DECRETA

Boletim Oficial
DECRETO Nº. 100, DE 07 DE JULHO DE 2017.

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor de
PAULO JORGE DE SOUZA, portador (a) do CPF nº. 260375008-94e ID
nº.32882721-6, do Box nº. 34, da parte interna, do Mercado Municipal de
Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim Guimarães nº. 195, nesta cidade

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”

Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:

CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;

I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;
Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário (a) será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, a ser
recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta Prefeitura, com
vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10%
de multa e 1% de juros de mora ao mês.
Art. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;
CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos
nº.0019107/16;
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de CAMILA DE PAULA SOUZA, portador (a) do CPF nº.129707857-81
e ID nº.26277061-3, do Box nº. 35, da parte interna, do Mercado Municipal
de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim Guimarães nº. 195,
nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
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ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;
Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário (a) será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, a ser
recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta Prefeitura, com
vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10%
de multa e 1% de juros de mora ao mês.
Art. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 07 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 161, DE 16 DE AGOSTO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as providências
correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a outorgada de permissão de uso em
favor de Marilene Aparecida Carvalho da Silva, portadora do CPF nº.
878.822.307-82 e ID nº. 07.366.829-5, do Box nº. 04 da parte interna, do
Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim
Guimarães nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que a permissionária executar
no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer direito
a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da presente
permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições e que recebeu
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pela permissionária, através de processo administrativo, no ano anterior
àquele em que se f indar a permissão e será f eita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário não poderá doar,
vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa
natural ou jurídica;
Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pela permissionária, retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.

CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;

Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA-Unidade fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, a ser
recolhido na coordenadoria de tesoureira desta pref eitura, com
vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10%
de multa e 1% de juros de mora ao mês.

CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;

Art. 6° - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributarias, sociais e trabalhista e demais taxas de luz,
água, telefone, etc..; que venha utilizar na atividade

CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;

Art. 7° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.

CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0018597/2016;
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Gabinete do Prefeito, 16 de Agosto de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº 189, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017.
“Revoga permissão de uso de espaço
Box, do Mercado Municipal, e dá outras
providências.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº. 18849/
2016;
CONSIDERANDO a decisão de fls. 14, constante no processo
supra, endereçada via AR, ao então permissionário;
CONSIDERANDO que a permissão de uso é outorgada a título
precário, podendo ser revogada a qualquer momento, por interesse
público relevante, retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for (art. 4º, do
Decreto nº. 122/2017);
DECRETA

Boletim Oficial
Art. 1º - Fica outorgada “TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO DE
USO” concedida a título precário, nos moldes da Lei nº. 1697/95, ao Sr.
ANTONIO SCHTINE DE SOUZA, portador do CPF nº. 334.273.307-10,
do ponto de táxi localizado no distrito de Santa Isabel do Rio Preto,
Valença/RJ, pertencente ao Município, para a Srª. ANDRÉIA LUISA REIS
DE ALMEIDA, portadora do CPF nº. 026.888.667-96 e ID: 09574299-5
D etran/RJ, conf orme requerimento f eito através dos processos
administrativos nº.s. 20616/2017 c/c 20620/2017.
§ 1º - A transferência de permissão de uso de que trata o caput deste
artigo, é feita com intuitu personae e em consequência disto, o
permissionário não poderá doar, vender ou arrecadar direitos
provenientes deste ato a nenhuma pessoa natural ou jurídica.
§ 2º - A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de revogação
imediata da permissão ora outorgada.
Art. 2º - Ficam sem efeitos todos os atos e contratos de natureza
civil decorrentes da permissão de uso concedida ao Sr. Antonio Schtine
de Souza.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º - Fica revogada a permissão de uso do Box nº. 22, parte
interna, do Mercado Municipal, localizado a Rua Coronel Benjamin
Guimarães, nº. 195, nesta cidade, outorgada, a título precário, ao Sr.
RICHARD RAPHAEL BORGES TAVARES VIEIRA, inscrito no CPF sob
o nº. 134.996.367-43, conforme Termo de Rescisão nº. 805/17/PMV.

Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Art. 2º - Ficam sem efeitos todos os atos e contratos de natureza
civil decorrentes da permissão de uso, concedida anteriormente ao Sr.
Richard Raphael Borges Tavares Vieira.

DECRETO Nº. 202, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito
Especial e torna sem efeito o Decreto nº. 153/
2017 que trata da abertura de crédito
adicional especial, dando providências
correlatas”.

Art. 3º - Para efeito do presente, fica revogado o Decreto nº. 122,
de 07 de Julho de 2017.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 09 de outubro de 2017.
REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E
CUMPRA-SE.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.977, de 13 de Julho de 2017;
Considerando os termos do processo administrativo nº. 12624/2017;

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando que o Decreto nº. 153, de 02 de Agosto de 2017,
contém erro material no quadro de detalhamento de anulação de despesas;

DECRETO Nº. 199, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.

Considerando que o Decreto nº. 153/2017 não foi utilizado, devido
ao erro material;

“Dispõe sobre a Transferência de
Permissão sobre a Exploração do serviço
de Táxi que menciona, pertencente ao
Município, e dá outras providências
correlatas.”

Considerando finalmente, que a Administração Pública pode
rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque dêles não se originam direitos; (Súmula 473 do STF),

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$ 258.839,70
(duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta
centavos), para atender as despesas assim codificado:

DECRETA

Considerando a Lei municipal nº. 1.697/1995;
U.O

Considerando os termos dos processos administrativos nº.s.
20616/2017 c/c 20620/2017;
04.01

DECRETA

Identificação do
Programa

Rede de Serviços de
08.244.2019.2076
Proteção Social Básica
TOTAL

Página 8

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

4.4.90.52.99.00.00

012

200.000,00

4.4.90.52.99.00.00

000

58.839,70
258.839,70
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Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do convênio Nº.
817296/2015, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Valença e
ainda anulação das seguintes dotações do Orçamento Municipal em vigor:
Identificação do
Programa
Manutenção e
04.01 Operacionalização da
Secretaria
Manutenção e
Operacionalização do
04.01 Fundo de Defesa da
Criança e do
Adolescente
U.O

Manutenção da Casa
04.01 da Criança e do
Adolescente
BL–PSB-FNAS
04.01 CRAS/Equipe
Volante/SCFV
GBF-FNAS
04.01
Família

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

08.122.2020.2001

3.1.90.04.00.00.00

000

08.243.2019.2062

Valor da
Dotação

Errata para corrigir erro material, no Decreto nº. 156, de 10 de
Agosto de 2017, publicada no Boletim Oficial Edição Nº. 886, no dia 22
de Agosto de 2017, página 6. Desta forma, torna-se necessária sua
republicação.
DECRETO Nº. 156, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.

8.839,70

4.4.90.18.00.00.00

000

3.000,00

3.3.90.39.99.99.00

000

10.000,00

3.3.90.48.00.00.00

000

8.000,00

4.4.90.52.99.00.00

000

10.000,00

08.244.2019.1240

4.4.90.52.99.00.00

000

9.000,00

08.244.2019.2066

3.1.90.13.00.00.00

000

10.000,00

08.243.2019.2073

ERRATA

“Dispõe sobre a permissão de uso de imóvel
que menciona, pertencente ao Município, e
dá outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 412/
2017, anexo ao processo administrativo nº. 9031/2007.
DECRETA

Bolsa

TOTAL

58.839,70

Art. 3º - Por força do presente, torna-se sem efeito o Decreto nº.
153, de 02 de Agosto de 2017.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 203, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017.
“Dispõe sobre a correção da Unidade
Fiscal de Valença para o ano de 2018,
dando outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o que dispõe o artigo 346 – nova redação dada
pela Lei Complementar nº. 45, de 06 de agosto de 2003, que altera o
Código Tributário Municipal;
Considerando o processo administrativo nº. 25983/2017;
DECRETA:
Art. 1º – A Unidade Fiscal de Valença sofre a correção de 1,62 %
(um vírgula sessenta e dois por cento) de acordo com o INPC e passará
a ter o valor de R$ 69,88 (sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
a partir de 01 de janeiro de 2018.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2017.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Art. 1º - Fica outorgada permissão de uso a título precário, de imóvel
público municipal, a Srª. LENYCE MATTOS DIAS FERREIRA, portadora
do CPF nº. 037.813.877-47 e RG nº. 28.567.230-9 Detran, residente e
domiciliada nesta cidade, a Srª. MARIA CRISTINA MATTOS FERREIRA,
portadora do CPF nº. 622.585.167-49 e RG nº. 04.790.902-3 Detran,
residente e domiciliada nesta cidade, a Srª. ANA LÚCIA MATTOS
FERREIRA, portadora do CPF nº. 499.301.507-06 e RG nº. 04.139.275-4
Detran, residente e domiciliada nesta cidade; a Srª. REGINA CELI MATTOS
FERREIRA DE AGUIAR, portadora do CPF nº. 826.398.417-34 e RG nº.
06.105.529-9 IFP, residente e domiciliada nesta cidade, ao Sr. CARLOS
ALBERTO MATTOS FERREIRA, portador do CPF nº. 693.443.617-20 e
RG nº. 05.639.162-6 IFP, residente e domiciliado nesta cidade, que deu
origem ao Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 412/2017, anexo ao
processo administrativo nº. 9031/2007.
Art. 2º - O Permitente entrega aos Permissionários o bem imóvel
municipal sito à Rua Araújo Leite, nº. 212, Fundos (denominado córrego),
Centro, Valença/RJ, compreendida por área com 54,60m2, conforme
consta na planta de legalização a ser aprovada pela Secretaria Municipal
de Obras.
§ 1º - O prazo da permissão de uso é indeterminado, com início em 22
de junho de 2017.
§ 2º - O bem imóvel objeto desta permissão é a ocupação de um córrego,
considerando que houve construção em cima do citado com a dimensão
informada.
§ 3º - A permissão de uso de que trata o caput deste artigo, é feita com
intuitu personae e em consequência disto, a Permissionária não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma
pessoa natural ou jurídica, ficando resguardados os direitos sucessórios
aos herdeiros da Permissionária durante o prazo da permissão.
§ 4º - A violação do previsto no parágrafo anterior será causa de revogação
imediata da permissão ora outorgada.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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RESOLUÇÃO N°. 02 DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

ERRATA

O Conselho Municipal de Políticas LGBT- CMLGBT, em reunião
ordinária realizada no dia 06/09/2017, no uso de suas atribuições
conferidas através da Lei Municipal n° 2.937/2016, e em consonância
com o registrado na Ata n°. 09/2017, resolve:

Errata para corrigir erro material, na RESOLUÇÃO SME Nº 005,
de, 16 de outubro de 2017, publicada no Boletim Oficial edição 901 do
dia 17 de outubro de 2017, página 7 e republicada no Boletim Oficial
edição 902 do dia 19 de outubro de 2017, página 15, Desta forma, tornase necessária sua republicação.

Art. 1°- Dar Ciência do resultado da eleição para o cargo de
Secretário Executivo do CMLGBT, sendo o mesmo ocupado pelo
conselheiro Reyme Maximiniano de Oliveira da Silva.
Art. 2° - D ar ciência da alternância entre conselheiros
governamentais representantes da Secretaria Municipal de Assistência
Social, de forma que fica estabelecido:
- Roberto do Nascimento Ávila – Conselheiro Titular;
- Vania Regina Borges – Conselheira Suplente.
Art. 3° - Dar ciência da alternância entre conselheiros civis
representantes de Coletivo LGBT e Promoção de Direitos LGBT, de forma
que fica estabelecido:
Coletivo LGBT:
- Reyme Maximiniano de Oliveira da Silva - Conselheiro Titular;
- Thiago dos Reis Ferreira – Conselheiro Suplente.
Promoção de Direitos LGBT:
- Flávio Rogério Santos Silva – Conselheiro Titular;
- Luis Felipe do Nascimento Raymundo - Conselheiro Suplente.
Art. 4°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,
Fernanda dos Reis Monteiro
Presidente do CMLGBT Valença/RJ

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resolução nº 14, de 02 de outubro de 2017.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião
extraordinária realizada no dia de 02 de outubro de 2017, no uso de
suas atribuições legais conferidas através da Lei Municipal nº 1.725/
1995, alterada em seu art. 3º e incisos pela Lei Municipal nº 2.920/2016,
e em consonância com o registrado na Ata nº 15/2017.
Resolve:
Art. 1º - Dar ciência da Eleição da nova diretoria do Conselho
Municipal de Assistência Social, ficando assim estabelecido:
Presidente: Márcia Maria Domingos Joth Ferreira.
Vice- Presidente: Jociane Mendonça de Souza Suzano.
Secretária: Haydee Motta de Carvalho.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Valença, 02 de outubro de 2017.
Márcia Maria Domingos Joth Ferreira
Presidente do C.M.A.S.
Valença, RJ.
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II REPUBLICAÇÃO
RESOLUÇÃO SME Nº 005, de, 16 de outubro de 2017
Dispõe sobre a regulamentação do Processo
Consultivo para a nomeação de Diretores e
Diretores Adjuntos das unidades escolares
integrantes da Secretaria Municipal de
Educação, e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Educação, Professora M AR IA
APARECIDA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, com base
no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença,
Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu Art.
206, estabelece a gestão democrática como princípio da educação;
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 14, estabelece
que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica;
Considerando que a Lei Municipal nº 2.549, de 10 de novembro
de 2010, sobre a instituição do Estatuto dos Profissionais da Educação
no Município de Valença, no seu Título III, estabelece a escolha dos
Diretores e Diretores Adjuntos das unidades escolares integrantes da
Secretaria Municipal de Educação, e a e a Lei Municipal nº2.997 de 26
de setembro de 2017 (sobre a alteração da Lei nº 2.549/2010 e revogação
da Lei nº 2.641/2011).
Considerando que o Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014, e o Plano Municipal de Educação, Lei Municipal
nº 2.865, de 23 de junho de 2015, na Meta 19, asseguram a efetivação
da gestão democrática na educação básica, no âmbito das escolas
públicas;
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar a realização do Processo Consultivo para
a indicação de Diretores e Diretores Adjuntos das unidades escolares
integrantes da Secretaria Municipal de Educação, para o biênio 20182019.
Art. 2º - As funções de Diretor e Diretor Adjunto das unidades
municipais de Ensino mantidas pelo poder público serão preenchidas
mediante processo consultivo direto, livre e secreto, realizado no âmbito
de cada unidade escolar (escolas e creches), para atuação de dois anos.
Art. 3º - Poderá participar do processo consultivo concorrendo à
função de Diretor e de Diretor Adjunto todo membro pertencente ao
Quadro de Profissionais da Educação, com formação mínima a nível de
Ensino Superior voltada para a área de educação, lotado na unidade
escolar a qual concorrerá, de acordo com a Lei Municipal nº 2.997, de 26
de setembro de 2017, e que preencha aos seguintes requisitos:
I. Possua licenciatura no Curso de Pedagogia ou Curso Superior na área
de Educação;
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II. Ser servidor estatutário do Quadro de Profissionais da Educação
Municipal;
III. Tenha, no mínimo, 03 (três) anos de efetivo exercício no Quadro de
Profissionais da Educação Municipal, não estando em gozo de licença
no período do processo consultivo;
IV. Apresente plano de gestão para implementação das ações junto à
comunidade escolar no ato da inscrição;
V. Não esteja nos 05 (cinco) anos anteriores à data do processo consultivo
sofrendo efeitos de sentença condenatória;
VI. Não tenha sofrido condenação em processo disciplinar administrativo
em órgão integrante da Administração Pública direta ou indireta.
VII. Não tenha exercido a função de Diretor e Diretor Adjunto por mais de
06 (seis) anos consecutivos;
VIII. Esteja em situação regular junto à Receita Federal do Brasil;
IX. Esteja em dia com as obrigações eleitorais;
X. Esteja em exercício na unidade escolar para a qual pretende
candidatar-se.
Parágrafo único – Aos atuais ocupantes das funções de Diretor e Diretor
Adjunto será exigida a comprovação de todas as prestações de contas
de adiantamentos e repasses recebidos, bem como de rendimentos
recebidos através de eventos realizados na própria unidade escolar,
respeitados os prazos legais.
Art. 4º - O profissional com duas matrículas pertencentes ao
município de Valença poderá participar do processo consultivo, e se
escolhido, exercerá a função de Diretor ou Diretor Adjunto em uma
matrícula e, na outra matrícula, exercerá função compatível com seu
cargo, na mesma unidade escolar.
Art. 5º - O profissional com matrícula efetiva no município de
Valença e que realize permuta com matrícula de outro município, poderá
participar do processo consultivo, e se escolhido, exercerá a função de
Diretor ou Diretor Adjunto na matrícula efetiva do município e, na matrícula
permutada, exercerá função compatível com seu cargo, na mesma
unidade escolar.
Art. 6º - O profissional readaptado não poderá participar do
processo consultivo.
Art. 7º - São considerados votantes:
I. Os alunos regularmente matriculados na unidade escolar, a partir do
6º ano do Ensino Fundamental;
II. O responsável legal, perante a unidade escolar, dos alunos
regularmente matriculados em creches e em escolas, na pré-escola e
no 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
III. Todos os profissionais lotados e em efetivo exercício na unidade
escolar específica.
Art. 8º - O responsável não poderá participar do processo
consultivo mais de uma vez na mesma unidade escolar, mesmo que
tenha mais de um dependente legal matriculado nessa unidade.
Art. 9º - O professor portador de 02 (duas) matrículas participa do
processo consultivo nas unidades em que atua, desde que esteja em
exercício em unidades diferentes; se a acumulação se der na mesma
unidade, participa apenas uma vez.
Art. 10 - O processo consultivo processar-se-á por escolha direta,
secreta e livre, sendo proibida a escolha por instrumento de procuração.
Parágrafo 1º – A Secretaria Municipal de Educação fixará calendário
para o período do processo consultivo, constante no Anexo I desta
Resolução.
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Parágrafo 2º - Sendo somente uma chapa concorrente no processo
consultivo, será considerada escolhida se atingir a maioria percentual
dos votos válidos (50% + 1), não computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo 3º – No caso de mais de uma chapa participante do processo
consultivo, será considerada escolhida a chapa que obtiver maioria
percentual dos votos válidos, não computados os votos brancos e nulos.
Parágrafo 4º - Não havendo chapas candidatas ao processo consultivo
ou se a chapa concorrente não atingir a maioria percentual dos votos
válidos (50% + 1), não computados os votos brancos e nulos, a Secretaria
Municipal de Educação fará a escolha e indicação do Diretor e Diretor
Adjunto, escolhidos nas demais unidades escolares da rede.
Parágrafo 5º - A atuação nas funções será por um período de 02 (dois) anos.
Art. 11 – A direção atual das unidades escolares convocará toda
a comunidade escolar em Assembleia para informação sobre o Processo
Consultivo e para a formação da Comissão Organizadora do referido
processo.
Parágrafo 1º – Para dirigir o Processo Consultivo será constituída em
cada unidade escolar uma Comissão Organizadora composta de 05
(cinco) membros: 01 (um) representante dos professores, 01 (um) pai
ou responsável legal, 01 (um) aluno matriculado do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental, 01 (um) agente educador/educacional I, 01 (um) agente
educador/educacional II, eleitos em Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - Nas unidades escolares que funcionam com Educação
Infantil (creches e pré-escolas) e com o primeiro segmento do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) o representante do aluno matriculado será
substituído por outro pai ou responsável legal.
Ar t. 12 – Será constituída, em Portaria, uma C omissão
Organizadora da Educação Municipal, formada por membros da equipe
da Secretaria M unicipal de Educação, composta de: 01 (um)
representante da Supervisão Escolar , 01 (um) representante da
Educação Infantil, 01 (um) representante do Ensino Fundamental, 01
(um) representante da EJA, 01 (um) representante do Setor de
Informática, 01 (um) representante do setor Administrativo, para orientar
e supervisionar as Comissões Organizadoras de cada unidade escolar.
Art. 13 – São atribuições das Comissões Organizadoras:
Parágrafo 1º - Das Comissões Organizadoras das unidades escolares:
I. Escolher, entre seus membros, o Diretor e o Coordenador; os demais
membros atuarão como Assistentes;
II. Organizar o processo consultivo e a apuração;
III. Zelar pela legalidade do processo;
IV. Mobilizar a comunidade escolar para participação no processo
consultivo;
V. Comunicar à Comissão Organizadora da Educação Municipal, por
memorando, as inscrições dos candidatos ou das chapas e os seus
programas de trabalho, em até 48 horas após o término do prazo
estabelecido para os candidatos se inscreverem;
VI. Providenciar a listagem dos votantes de acordo com o Art. 7º desta
Resolução;
VII. Sortear a ordem das chapas na cédula, quando houver mais de uma
inscrita, e providenciar a sua confecção;
VIII. Analisar os casos omissos ou de impugnação, que deverão ser
encaminhados à Comissão Organizadora da Educação Municipal, para
as providências cabíveis;
IX. Presidir os trabalhos no dia da consulta;
X. Apurar e divulgar o resultado do processo consultivo;
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XI. Registrar em ata e proclamar o resultado da consulta, encaminhando
cópia para a Comissão Organizadora da Educação Municipal, em até 24
horas (vinte e quatro) após o término do processo consultivo.
Parágrafo 2º - Da Comissão Organizadora da Educação Municipal:
I. Acompanhar todo os processo consultivo nas unidades escolares, da
divulgação até a apuração;
II. Reunir-se com as Comissões Organizadoras das unidades escolares.
Ar t. 14 – A mesa diretora será f ormada pelo Diretor, pelo
Coordenador e por um Assistente.
Art. 15 – As cédulas deverão ser assinadas pelo Diretor e por um
Assistente.
Art. 16 – O processo consultivo deverá ocorrer:
I. Nas creches – de 8h às 16h;
II. Nas escolas que funcionam em 02 (dois) turnos – de 8h às 17h;
III. Nas escolas que funcionam com 03 (três) turnos – de 8h às 21h
Parágrafo único – A apuração deverá ser iniciada imediatamente após
o encerramento do processo consultivo.
Ar t. 17 – Os D iretores e D iretores Adjuntos deverão ter
disponibilidade para atender a todos os turnos de trabalho da unidade
escolar durante o exercício de sua gestão.

Boletim Oficial
Valença, RJ, 16 de outubro de 2017.

Maria Aparecida de Almeida
Secretária Municipal de Educação

ANEXO I
Assembleia Geral e Constituição da Com issão
Organizadora
Reunião das Comissões Organizadoras das Unidades
Es colares com a Com issão Organizadora da Educação
Municipal (8h30min)
Período de m obilização da comunidade escolar para o
Processo Consultivo
Período de inscrição das chapas candidatas
Envio da/s ins crição/ões com o/s Plano/s de Gestão à
Comissão Organizadora da Educação Municipal
Período da/s chapa/s candidata/s apresentar/em o Plano
de Gestão à com unidade escolar
Processo Consultivo nas unidades escolares
Envio da ata de apuração à Com issão Organizadora da
Educação Municipal

07 a 08/11/2017
09/11/2017
14 a 17/11/2017
13 a 14/11/2017
27/11/2017
27/11 a 01/12/2017
14/12/2017
15/12/2017

Art. 18 – Somente poderão se inscrever chapas completas,
obedecendo a classificação das escolas:
I. Escolas com quantitativo de 51 a 250 alunos terão direito a 01 (um)
Diretor;
II. Escolas com quantitativo acima de 250 alunos terão direito a 01 (um)
Diretor e a 01 (um) Diretor Adjunto;
Parágrafo 1º - O processo consultivo acontecerá em todas as creches,
independente dos número de alunos matriculados, e terão direito a 01
(um) Diretor.
Parágrafo 2º - O quantitativo de alunos tratados neste artigo será
comprovado através do mapa estatístico do mês de outubro de 2017.
Art. 19 – Não participarão do processo consultivo de que se trata
a presente Resolução:
I. Escolas com quantitativo de até 50 alunos matriculados;
II. O Centro Integrado de Educação Especial – CIMEE -, pois o mesmo
tem na direção um Coordenador, conforme Lei Complementar nº 75, de
27/06/1997.
Parágrafo Único – Nos casos previstos nos incisos I e II, Diretores e
Coordenador serão indicados para nomeação pela Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 20– Se no curso da atuação dos Diretores e/ou Diretores
Adjuntos escolhidos ocorrer circunstâncias ou irregularidades que
justifiquem o afastamento dos mesmos, a Secretaria Municipal de
Educação indicará para nomeação substitutos para completar o período.
Art. 21 – Os Anexos II a IX da presente Resolução serão entregues
em reunião da Comissão Organizadora da Educação Municipal com as
Comissões Organizadoras das Unidades Escolares, de acordo com o
cronograma constante no Anexo I.
Art. 22 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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ERRATA
Errata para corrigir erro material, na Lei nº. 2.977, de 13 de Julho
de 2017, publicada no Boletim Oficial Edição Nº. 881, no dia 03 de Agosto
de 2017, página 35. Desta forma, torna-se necessária sua republicação.

LEI N.º 2.977/2017 DE 13 DE JULHO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 57/2017 – MENSAGEM 21/2017 DO PODER EXECUTIVO)
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito
Especial até o valor de R$ 258.839,70
(duzentos e cinquenta e oito m il,
oitocentos e trinta e nove reais e setenta
centavos), e dá outras providências.”

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 18/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 2.993/2017 DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 59/2017 – MENSAGEM 22/2017 DO PODER
EXECUTIVO)

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por
decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 258.839,70 (duzentos e
cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta centavos),
para atender as despesas, assim codificado:

U.O

04.01

Identificação do Programa

Funcional
Programática

Rede de Serviços de Proteção
08.244.2019.2076
Social Básica

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

4.4.90.52.99.00.00

012

200.000,00

4.4.90.52.99.00.00

000

58.839,70

TOTAL

258.839,70

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Ementa: “DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE
VEÍCULOS, DENOMINADO “ZONA AZUL”,
NO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.
Art. 1º – Fica instituído o Sistema de Estacionamento Rotativo
pago de veículos, denominado “ZONA AZUL”, nas vias públicas do
Município de Valença-RJ.

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do convênio Nº.
817296/2015, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Valença e
ainda anulação das seguintes dotações do Orçamento Municipal em vigor:

Art. 2º - O Sistema de Estacionamento Rotativo tem por objetivo
auxiliar a administração municipal nas políticas de:
I - Democratização e uso racional das vagas de estacionamento dentro
do Município de Valença;
II - Ordenação e organização do trânsito de veículos e pedestres;
III - Manutenção da viabilidade econômica e cultural da zona central.

Funcional
Programática

Art. 3º - O estacionamento será permitido mediante o pagamento
de preço público, fixado pelo Chefe do Poder Executivo, através de Decreto.

U.O

Identificação do Programa

Categoria
Econômica

Manutenção e Operacionalização
08.122.2020.2001 3.1.90.04.00.00.00
da Secretaria
Manutenção e Operacionalização
04.01 do Fundo de Defesa da Criança e 08.243.2019.2062 4.4.90.18.00.00.00
do Adoles cente
04.01

04.01

04.01

Manutenção da Cas a da Criança
e do Adolescente
BL–PSB-FNAS CRAS/Equipe
Volante/SCFV

04.01 GBF-FNAS Bolsa Fam ília

Recurso

Valor da
Dotação

000

8.839,70

000

3.000,00
10.000,00

3.3.90.39.99.99.00

000

08.243.2019.2073 3.3.90.48.00.00.00

000

8.000,00

4.4.90.52.99.00.00

000

10.000,00

08.244.2019.1240 4.4.90.52.99.00.00

000

9.000,00

08.244.2019.2066 3.1.90.13.00.00.00

000

10.000,00

TOTAL

58.839,70

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 13 de julho de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE
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Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

Parágrafo Único – Os valores dos preços públicos ou tarifas serão fixados
por Decreto e reajustados, pela mesma forma, anualmente, mediante
aplicação do IGP-M (Índice Geral de Preços Médios) do período, podendo
haver revisão se constatado desequilíbrio econômico financeiro do
contrato de concessão.
Art. 4º – As vias públicas de estacionamento remunerado de que
trata a presente Lei, os dias, horários de funcionamento, estrutura,
funcionamento do Sistema e possíveis isenções serão fixadas por Decreto
pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo Único – VETADO
Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a
terceiros, mediante processo licitatório, a exploração dos serviços de
estacionamento rotativo, cujas áreas serão definidas por estudos técnicos.
Art. 6º – Nas áreas definidas na forma do artigo 4º só será
permitido o estacionamento do veículo que portar a autorização definida
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em Decreto regulamentar, sujeitando o inf rator à multa por
estacionamento irregular, além da remoção do veículo, na conformidade
da Lei nº 9503, de 23/09/1997 – Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 7º – O prazo da concessão será de até 05 anos podendo ser
renovando por igual período.
Art. 8º – Da arrecadação bruta com o estacionamento de veículos
15% (quinze por cento) serão repassados pela concessionária às
entidades que prestam serviços às pessoas portadoras de necessidades
especiais, que atuam na sede do Município de Valença e ainda 5% (cinco
por cento) repassados em favor do Município.
Parágrafo Único – O município repassará 5% (cinco por cento) da
arrecadação destinados em seu favor também para entidades que
prestam serviços às pessoas de necessidades especiais.
Art. 9º – Das multas aplicadas em razão de estacionamento
irregular serão integralmente direcionadas ao Município, salvo se houver
participação de órgãos ou entidades de governo por força de convênio
existente envolvendo outros entes federativos.
Art. 10 - O Município de Valença não se responsabilizará por
acidente, furtos, danos ou prejuízos de qualquer natureza, que os veículos
ou seus usuários venham a sofrer nos locais de estacionamento rotativo.
Art. 11 – Nas áreas de abrangência do estacionamento rotativo,
em cada quadra será demarcada uma vaga em cada lado da via para
veículos automotores conduzidos por:
I – Portadores de deficiência
II – Pessoas idosas (com idade de 60 anos ou mais)
Art. 12 – A permanência do condutor ou de outra pessoa no interior
do veículo não desobriga o pagamento pelo uso do Estacionamento Rotativo.
Art. 13 – Fica instituído o CONSELHO FISCALIZADOR do repasse
dos percentuais de arrecadação definidos no art. 8º, constituído de um
membro de cada um dos Poderes e instituições citados: Poder Executivo,
Poder Legislativo, CIMEE e APAE.
Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária
nº. 2.374/2008, a Lei Complementar nº. 131/2010 e a Lei Complementar
nº. 169/2014.
Sala das Sessões, 19 de outubro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 25/10/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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LEI N.º 2.998/2017 DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 60/2017 – MENSAGEM 23/2017 DO PODER
EXECUTIVO)
Ementa: Autoriza o Poder Executivo
instituir o Conselho Municipal de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial, e dá
outras providências.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho
Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial – COMUPPRIR
– VA/RJ, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com a
finalidade de elaborar, implementar, em todas as esferas da administração
pública do Município de Valença, políticas públicas destinadas a garantir
igualdade de oportunidade e de direito entre todos, e assegurar à
população o pleno exercício de sua cidadania, visando a igualdade racial.
Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Política de Promoção
da Igualdade Racial – COMUPPRIR – Valença –RJ:
I – Promover a cidadania da população em geral, com ênfase na
população negra e a equidade nas relações sociais do gênero, prestando
assessoria aos órgãos dos Poderes Públicos, emitindo parecer e
acompanhamento à elaboração de políticas, programas e projetos de
desenvolvimento pelos Poderes Públicos;
II – Contribuir para o desenvolvimento da população negra e minorias,
através de ações voltadas para a capacitação;
III – Contribuir para a articulação e integração dos programas de governo
nas diversas instâncias da administração pública direta e indireta, no que
concerne às políticas públicas pela igualdade de direito e oportunidade
para a população, com ênfase na população negra e minorias;
IV – Implementar e monitorar políticas públicas comprometidas com a
superação de preconceitos e desigualdades de raça e etnia,
desenvolvendo ações integradas e articuladas com o conjunto das
instituições governamentais e não governamentais;
V – Acompanhar e fiscalizar a legislação em vigor, exigindo seu
cumprimento no que se refere aos direitos assegurados à população,
com ênfase na população negra e outras minorias;
VI – Acompanhar e divulgar os trâmites dos Projetos de Leis que dizem
respeito à condição dos negros, negras e das minorias na esfera do
Congresso Nacional, da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro – ALERJ, e Câmara Municipal do Município de Valença/RJ;
VII – Indicar medidas normativas que desestimulem a discriminação
contra os negros, negras e minorias;
VIII - Estimular o poder executivo a criar e manter articulação permanente
com organizações de movimento social negro de defesa de outras
minorias na esfera municipal, estadual, federal e internacional;
IX – Promover intercambio e firmar protocolos com organismos públicos
ou privados nacionais e internacionais, com a finalidade de implementar
o programa de ação do COMUPPIR – Valença - RJ;
X – Propor diretrizes apreciar e aprovar a aplicação dos recursos
orçamentários do Fundo Especial de Promoção da Igualdade Racial,
referendado pelo Conselho Deliberativo do COMUPPIR – Valença- RJ;
XI – Publicar no Diário Oficial do Município de Valença – RJ, as contas
do Fundo Especial de Promoção da Igualdade Racial – Valença RJ, e
respectivos pareceres emitidos, podendo recorrer a outros meios de
comunicação para divulgar suas ações posições e decisões e demais
informações através que o COMUPPIR – Valença RJ julgar necessários;
XII – Divulgar através do Diário Oficial do Município de Valença RJ, os planos
plurianual do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial – COMUPPIR – Valença – RJ e as alterações no Regimento Interno;
XIII – Praticar os demais atos que oficialmente lhe forem atribuídos, bem
como confeccionar o Regimento interno do Fundo Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial;
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XIV – Para cumprir suas finalidades, o COMUPPIR – Valença – RJ poderá
criar tantas comissões internas, quanto se fizerem necessárias mediante
aprovação co conselho deliberativo;
Art. 3o – A ESTRUTURA DO Conselho Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – COMUPPIR – Valença – RJ, comporse-á dos meios necessários parar o exercício de suas atribuições e as
competências de cada órgão serão especificadas no Regimento Interno,
assim como a forma de eleição para os futuros mandatos, a ser
confeccionado pelo conselho deliberativo.
Art. 4 o – A estrutura do Conselho Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – COMUPPIR – Valença – RJ um conselho
deliberativo composto por 12 (doze) membros escolhidos entre instituições
que tenha dado sua contribuição em prol dos direitos da população negra
e outras minorias, e terá mandato de 02 (dois) anos, permitindo recondução,
sendo respeitada a paridade alternada por mandato.
§1º - A escolha dos integrantes do Conselho Deliberativo contemplará as diversas
expressões do movimento negro organizado, de entidades congêneres, de
núcleo de estudos étnicos das universidades, de instituições de classe e de
órgãos públicos cujos nomes serão submetidos ao Chefe do Executivo.
§2º - O Conselho Deliberativo será constituído por:
a) 06(seis) representantes da sociedade civil, sendo 01 (um) membro
titular e 01 (um) suplente para cada vaga, voltada para o combate à
discriminação racial sendo:
02 (dois) representantes de Entidade do Movimento Social Negro Organizado;
01 (um) representante de Movimentos Religiosos;
01 (um) representante de Movimentos esportivos, culturais e artísticos e
da juventude;
01 (um) representante de Conselhos Profissionais ou representante de
Associação de Moradores;
01 (um) representante de Instituição de Ensino Superior.
b) 06 (seis) representantes do Poder Público, sendo 01 (um) membro titular
e 01 (um) suplente para cada vaga, sendo membros dos seguintes setores:
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social,
sendo uma vaga voltada exclusivamente ao usuário
01 (um) representante da Secretaria de Cultura
01 representante da Guarda Municipal ou representante da Polícia Militar.
§3º - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas,
mas consideradas como serviços públicos relevantes.
Art. 5º - A nomeação da mesa administrativa (presidente, vicepresidente, 1º secretário, 2º secretário e um tesoureiro) do Conselho
Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – COMUPPRIR
– Valença –RJ, observadas as indicações do Conselho COMUPPRIR, será
feita por Decreto do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Valença – RJ.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Fundo Municipal
de Política de Promoção da Igualdade Racial – FUMPPRIR – Valença – RJ,
designado a gerir recursos para financiar as atividades do Conselho Municipal
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – Valença – RJ.
Parágrafo Único – O FUMPPRIR – Valença – RJ é um fundo Especial,
de Natureza contábil, a crédito do qual serão alocados recursos
destinados a atender às necessidades do Conselho Municipal de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial – COMUPPRIR – Valença – RJ.
Art. 7º - O Conselho Municipal de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial – COMUPPRIR – Valença – RJ poderá solicitar ao Exmo.
Sr. Prefeito do Município de Valença – RJ, que sejam colocados a sua
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disposição servidores públicos municipais, que julgar necessários para
o atendimento de suas finalidades.
Ar t. 8º - O R egimento Interno def inirá as normativas da
composição e funcionamento do Conselho Municipal de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – COMUPPRIR – Valença – RJ, num
prazo de 90 dias.
Art. 9º - Caberá ao secretário de Assistência Social, a gerência
do FUMPPRIR – Valença – RJ.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 – Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 24/10/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
LEI N.º 2.999/2017 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 70/2017 – VER. MICHELLE VIEIRA CABRAL DA
SILVA)
“INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE
DEFESA, BEM ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “
A Câmara Municipal de Valença Resolve: .
Art. 1º - Esta lei estabelece as políticas públicas a serem adotadas
pelo Poder Executivo e seus órgãos, na relação entre a sociedade e os
animais, no âmbito do município de Valença, estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Através desta lei estabelecem-se normas para a proteção,
bem estar e defesa dos animais no município de Valença, visando
compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação
ambiental.
Art. 3 º - O presente Código de Defesa, Bem Estar e Proteção
Animal, estabelece normas para a defesa, o bem estar e a proteção dos
animais no Município de Valença.
Parágrafo Único - Para os efeitos da presente lei, consideram-se:
I - animais silvestres: aqueles encontrados livres na natureza,
pertencentes às espécies nativas, migratórias, aquáticas ou terrestres,
que tenham o ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território
brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras ou em cativeiro sob a
competente autorização federal;
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II - animais exóticos: aqueles não originários da fauna brasileira;
III - animais domésticos: aqueles de convívio do ser humano, dele
dependentes;
IV - animais domesticados: aqueles de populações ou espécies advindas
da seleção artificial imposta pelo homem, a qual alterou características
presentes nas espécies silvestres originais;
V - animais em criadouros: aqueles nascidos, reproduzidos e mantidos
em condições de manejo controladas pelo homem, e, ainda, os removidos
do ambiente natural e que não possam ser reintroduzidos, por razões de
sobrevivência, em seu habitat de origem;
VI - animais sinantrópicos: aqueles que aproveitam as condições
oferecidas pelas atividades humanas para estabelecerem-se em habitats
urbanos ou rurais.
VII - cão comunitário: aquele que estabelece com a comunidade em que
vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua
responsável único e definido.
VIII - baixa renda: família que a renda uni familiar não ultrapasse 03
(três) salários mínimos.

DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO, BEM ESTAR E DEFESA
ANIMAL
Art. 4º - Por esta lei cria-se o Fundo Municipal de Proteção, Bem
Estar e Defesa Animal, cujos valores serão revertidos para financiar o
investimento, a expansão e o aprimoramento contínuo das ações destinadas
ao cumprimento do Código de Defesa, Bem Estar e Proteção Animal.
Art. 5º - A aplicação da presente lei, no que concerne ao controle de
zoonoses, ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, e
no que concerne à defesa dos animais, ficará sob a responsabilidade da
Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria de Agricultura, Pesca e Pecuária
com o acompanhamento do Conselho Municipal de Proteção Animal
vinculado diretamente a Secretaria de Meio Ambiente.
Art. 6º - Fica criado o Conselho Municipal de Proteção Anima de
Valença – COMUPAVA.
I – dotações orçamentárias do Município;
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de estabelecimento bancário vinculada diretamente ao órgão gestor da
Secretaria de Meio Ambiente do Município.
§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os
recursos do FUNPROVIDA poderão ser aplicados no mercado de capitais,
de reconhecida confiabilidade e de acordo com a posição das
disponibilidades financeiras aprovadas pelo COMUPAVA, objetivando o
aumento das receitas.
Art. 7º - Os recursos de FUNPROVIDA serão destinados, com
propriedade, após aprovação pelo COMUPAVA, a projetos de caráter
comunitário, em consonância com os objetivos do COMUPAVA e que
tenham como proponentes a Prefeitura Municipal ou organismos de
proteção e de salvaguarda dos animais.
Parágrafo Único – Os projetos deverão ser apresentados, mediante a
documentação necessária, a ser definida pelo COMUPAVA.
Art. 8º - Os recursos do FUNPROVIDA serão administrados pelo
Poder Executivo, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo COMUPAVA
através da Secretaria de Meio Ambiente, que se obriga a apresentar
trimestralmente os demonstrativos de receita e despesa do FUNPROVIDA.
Art. 9º - Incumbe ao COMUPAVA ser ouvido na fixação de normas
para obtenção e distribuição de recursos do FUNPROVIDA, bem como
das diretrizes e os critérios para a aplicação.
Art. 10º - As atribuições do Conselho Municipal de Proteção Animal
- COMUPAVA, serão as seguintes:
I - Zelar pelo fiel cumprimento das disposições deste Código;
II – Fixar as diretrizes e opinar sobre Política Municipal de Proteção à
Vida Animal e sobre a Rede Municipal de Promoção e Defesa dos Animais;
III – opinar sobre planos e projetos apresentados pelo Poder Público ,
que visem à preservação à saúde animal;
IV - Exigir das autoridades e órgãos públicos e privados o fiel cumprimento
das leis de proteção aos animais em geral;
V - Dar parecer e ser ouvido em todas as situações que envolvam animais
em geral.
VI - Exigir e cobrar das autoridades e órgãos públicos e privados resultados
das ações de proteção aos animais contra crueldades e abusos.

II – recursos financeiros oriundos dos Governos Federal e Estadual e de
outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por meio de convênios;

VII - Fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Proteção,
Bem Estar e Defesa Animal;

III – doações, auxílios, contribuições de terceiros, sejam pessoas físicas
ou jurídicas;

VIII - Propor medidas de proteção à vida e à saúde animal;

IV – recursos financeiros oriundos de organismos e entidades nacionais
ou internacionais , recebidos diretamente ou por meio de convênios;
V – aporte de capital recorrente da realização de crédito em instituições
financeiras oficiais , quando previamente autorizadas em lei específica;
VI – arrecadação das multas do resultado das fiscalizações relacionadas
a maus tratos aos animais.

IX - Sugerir às autoridades administrativas medidas que visem proteger
a vida animal além de sugerir que sejam feitas campanhas educativas
junto à população, escolas e imprensa, objetivando a conscientização
na proteção da vida animal;
X - Apresentar propostas de anteprojetos de lei, ao Poder Legislativo
Municipal, que tenham por objeto a proteção à vida animal.
XI - Criar condições e solicitar colaboração das autoridades para
execução de seus projetos e fiscalização.

VII – outras receitas provenientes de fontes aqui não explicitadas.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas,
obrigatoriamente, em conta específica a ser aberta e mantida em agência
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XIII – Promover propagandas que informem, eduquem e despertem o
respeito e a consideração a que os animais têm direito, à sua vida e a
liberdade , condenando sacrifícios , extermínio e a vivissecção de
animais.

O Conselho M unicipal de Proteção Animal terá a seguinte
composição:

IX – Registrar e fazer registrar as entidades e grupos de proteção que
lidam com animais no município de Valença.

· Dois representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
· Um representante da Secretaria Municipal de Saúde do Setor de
Zoonoses, preferencialmente Médico Veterinário.
· Um representante do gabinete do prefeito.
· Um Advogado representante da Procuradoria Geral do Município.
· Um representante da Guarda Municipal.
· Um representante da Secretaria Municipal de Educação.

X – Fiscalizar a execução da legislação de proteção aos animais em
vigor no país, em colaboração com as autoridades e órgãos competentes.
XI – Dependerão de parecer prévio do Conselho os alvarás e licenças de
funcionamento de eventos que envolvem animais em geral, podendo ser
embargados se não dada ciência prévia ao Conselho para sua execução.
XII – Receber e avaliar todos os projetos relacionados com a Proteção
dos animais.
XIII – Organizar, orientar e difundir as práticas de Proteção aos Animais
no Município.
XIV – Diligenciar junto aos poderes públicos competentes, no sentido de
dar fiel e cabal cumprimento às suas atribuições.
XV – proporcionar a realização de cursos, palestras, exposições, feiras
de adoção, concursos, festividades, conferências, encontros e seminários
que tratem de proteção animal;
XVI – gerenciar o FUNPROVIDA;
XVII – promover, incentivar e proteger as manifestações em prol da defesa
dos animais;
XVIII – Registrar na Central de Penas alternativas todas as associações
e ONGs, devidamente castradas, atuantes na causa de Proteção Animal
em Valença.

Administração Pública:

Entidades não governamentais:
· Um representante de Associações ou ONGs de Proteção Animal do Distrito.
· Um Médico Veterinário que exerça a profissão no Município com a
situação regular junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Rio de Janeiro (CRMV-RJ).
· Um representante da Associação de Moradores.
· Três representantes de Associações ou ONGs registradas de Proteção
Animal.
· Um Veterinário representante do Núcleo de Defesa Sanitária Estadual (RJ).
Art. 13º - Fica criado junto ao Conselho, de forma subordinada, a
equipe de COMISSARIADO de Proteção Animal composta por membros
das Associações e ONGs registradas que se apresentarem para compor a
equipe voluntariamente. O COMISSARIADO será responsável por atender
as diligências em sistema de plantão estabelecidas pelo COMUPAVA.
Parágrafo Único – O COMISSARIADO deverá apresentar mensalmente
um relatório das atividades realizadas junto a um mapeamento das áreas
de maior ocorrência para que sejam tomadas as medidas preventivas
de educação e conscientização.
Art. 14° - As funções de membro do conselho não serão
remuneradas, sendo consideradas como serviço público relevante.

Art. 11º - Compete ainda ao COMUPAVA:
I – desenvolver um cronograma anual de atividades a serem realizadas,
viando à proteção dos animais;
II – promover programa de educação continuada de conscientização da
população a respeito da propriedade responsável de animais domésticos,
podendo, para tanto, contar com parcerias de entidades de proteção
dos animais e outras organizações não governamentais, universidades,
empresas públicas e/ou privadas e entidades de classe ligadas aos
médicos veterinários;
III- promover, eventualmente, o programa de adoção de animais
resgatados nas ruas;
IV- propor campanhas publicitárias, institucionais ou não, no Município
para que os animais não sofram maus tratos e não sejam vítimas de
violência;
V – elaborar anualmente um relatório das atividades desenvolvidas.
Art. 12º - O Conselho Municipal de Proteção Animal de Valença –
COMUPAVA será constituído por 14 (quatorze) membros titulares e 14 (quatorze)
membros suplentes, sendo 14 (quatorze) representantes da Administração
Pública, e 14 (quatorze) de entidades não governamentais obedecendo à
paridade, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única
vez e podendo ser reeleitos para mandatos posteriores.
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Art. 15º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação, o
Conselho Municipal de Defesa à Vida Animal - COMUPAVA elaborará o
seu regimento interno, que deverá ser homologado por decreto.
DOS ANIMAIS SILVESTRES
Art. 16º - Consideram-se espécies da fauna nativa do município
de Valença as que são originárias deste local, e que vivam de forma
selvagem, inclusive as que estão em migração.
Art. 17º - É proibido matar; perseguir; caçar; apanhar; manter em
cativeiro, depósito ou como animal de companhia (guarda doméstica);
utilizar; impedir a procriação; modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo
ou criadouro natural; vender; expor à venda; exportar; adquirir; utilizar
ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativos ou
em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.
Art. 18º - São vedadas, em todo território do Município, as
seguintes modalidades de caça:
I - profissional, aquela praticada com o intuito de auferir lucro com o
produto de sua atividade;
II - amadorista ou esportiva, aquela praticada por prazer, sem finalidade
lucrativa ou de caráter competitivo ou simplesmente recreativo.
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DOS ANIMAIS EXÓTICOS
Art. 19º - Nenhuma espécie exótica poderá ser introduzida no
município sem prévia autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Art. 20º - As pessoas físicas ou jurídicas mantenedoras de animais
silvestres exóticos, que coloquem em risco a segurança da população,
mantidos em cativeiro, residentes ou em trânsito, no município de
Valença, deverão obter a competente autorização junto ao Poder Público
Municipal, sem prejuízo das demais exigências legais.
DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Art. 21º - Os proprietários e tutores dos animais de estimação
deverão zelar pela sua manutenção, bem como prover-lhes perfeitas
condições de alojamento, alimentação, saúde e bem estar.
Art. 22º - Fica proibida a realização de ablação parcial ou total
das cordas vocais, cauda, orelhas ou cordectomia em animais no território
do município.
Art. 23º - É livre a guarda, posse e transporte de animais
domésticos no Município de Valença, desde que obedecida a presente
lei, salvo disposição contrária em lei.
Art. 24º - Os animais que possuem proprietários deverão usar
placas de identificação com informações do proprietário (nome, endereço
e telefone de contato), para que seja reconhecida e cobrada a prática da
POSSE RESPONSÁVEL, assumindo assim todas as responsabilidades
com o animal de sua propriedade.
Parágrafo Único - Entende - se por POSSE RESPONSÁVEL o ato de
garantir o bem estar do animal que possua proprietário definido,
cumprindo com todas as responsabilidades em relação à saúde, abrigo,
alimentação, bem estar e reprodução, garantindo a separação de machos
e fêmeas, caso não haja intenção de reprodução de forma responsável,
salvoguardando a fêmea no período de cio. Garantir a segurança, de
modo que o animal seja mantido em local seguro, zelando por sua vida
, das pessoas do seu convívio e das que tenham contato casual.
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 25º - É de responsabilidade dos tutores a manutenção dos
animais domésticos em condições adequadas de alojamento,
alimentação, saúde, higiene e bem estar, bem como a destinação
adequada dos dejetos.
Art. 26º - Todo proprietário ou responsável pela guarda de um
animal é obrigado a permitir o acesso do fiscal municipal, quando no
exercício de suas funções, às dependências do alojamento do animal,
sempre que necessário, bem como acatar as determinações emanadas.
Parágrafo Único - O desrespeito ou desacato ao fiscal municipal, ou
ainda, a obstrução ao exercício de suas funções, sujeitam o infrator à
multa previstas em Lei.
Art. 27º - Quando um fiscal do órgão municipal responsável
verificar a prática de maus-tratos contra animais deverá:
I - orientar o proprietário a realizar um Termo de Ajuste de Conduta a fim
de sanar as irregularidades nos seguintes prazos:
a) imediatamente, a critério do agente;
b) ou na impossibilidade justificada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
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II - no retorno da visita, caso as irregularidades não tenham sido sanadas,
dever-se-á aplicar multa em conformidade com o disposto no artigo 17
do Decreto Federal nº 3.179, de 21 de setembro de 1999 (regulamentação
da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes
Ambientais), e comunicar às autoridades responsáveis a configuração
do ato de maus-tratos, visando à aplicação da Lei
Federal nº 9.605/98.
§ 1º - Em caso de reincidência, o proprietário ficará sujeito à:
I - multa em dobro;
II - perda da posse do animal.
§ 2º - Recebida reclamação ou denúncia de maus tratos ou não
observância do disposto na presente lei, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente poderá ter acesso ao local, respeitada a inviolabilidade do
domicílio, expedindo um Termo de Vistoria que será fornecido ao
denunciado, bem como cópia ao denunciante, se o desejar, sendo
tomadas então as providências cabíveis.
§ 3º - Em qualquer caso, identificada a pratica de maus tratos, poderá
ser formalizada denuncia junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e respectiva equipe de fiscalização composta pelos servidores municipais.
§ 4º - Caso os animais não tenham proprietário identificado ou, no caso
de maus tratos, se identificar que não há condições de devolução do
animal ao anterior proprietário, o município realizará convênio para
encaminhamento desses animais a locais saudáveis e seguros ou
manterá local de sua propriedade capaz de abrigar esses animais em
condições saudáveis e de segurança, visando posterior política de adoção
responsável, em 60 (sessenta) dias.
Art. 28º - O recolhimento das multas decorrentes da atividade de
controle e fiscalização, serão destinadas ao Fundo Municipal de Proteção,
Bem Estar e Defesa Animal.

DA PREVENÇÃO E DOS ACIDENTES POR MORDEDURAS
Art. 29º - O animal doméstico de grande porte, de temperamento
agressivo e incontrolável, só poderá ultrapassar os limites da residência
de seu tutor ou proprietário, com a utilização de coleira, focinheira e guia
de condução, sendo vedada a condução do animal solto sem os
equipamentos elencados no presente artigo.
Art. 30º - Em caso de ataque a pessoas ou animais, o cão será
submetido a uma avaliação comportamental, preferencialmente em seu
próprio ambiente.
§ 1º - A avaliação comportamental de que trata o caput deste artigo será
feita por uma junta formada de dois médicos veterinários indicados pelo
órgão competente do Poder Executivo, acompanhados de 02 membros
de Associações protetoras de animais, devidamente registradas. No caso
de não haver concordância na avaliação, será designado um terceiro
médico veterinário;
§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica se a agressão se
der em decorrência
de invasão ilícita da propriedade que o cão esteja guardando ou se for
realizada em legítima defesa do próprio animal, de sua ninhada ou de
seu proprietário.
§ 3º - O cão de qualquer raça que for considerado agressivo na avaliação
comportamental estará sujeito ao adestramento obrigatório por
profissional cadastrado; ressalvado o direito do proprietário ou do
possuidor do animal, que discordar dessa avaliação, de adotar as
medidas legais cabíveis:
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Art. 31º - As residências com cães de guarda perigosos deverão
ter condições de segurança adequadas e placas indicativas fixadas em
local visível e de fácil leitura, alertando sobre a presença desses animais.
Parágrafo Único - Qualquer cidadão poderá requisitar intervenção da autoridade
responsável pela observância da presente Lei, sujeitando-se o infrator em caso
de desrespeito ao previsto no caput, às respectivas penas legais.
Art. 32º - O tutor ou responsável pela guarda do animal responde
civil e penalmente pelos danos físicos e materiais decorrentes de eventuais
agressões dos animais a qualquer pessoa, seres vivos ou bens de terceiros.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica em caso de agressão
decorrente de invasão ilícita do espaço onde o cão esteja recolhido.
DO TRANSPORTE DE ANIMAIS
Art. 33º - Todo o veículo de transporte de animais deverá estar
em condições de oferecer proteção e segurança adequada no translado,
bem como, nos casos previstos, estar de posse da respectiva Guia de
Transporte Animal – GTA.
Art. 34º Os animais deverão ser transportados de forma
confortável, sem aglomeração e sem que haja mistura de espécies,
evitando assim agressões.
DO CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS
Art. 35º - O controle da população de cães e gatos deverá ser
f eito pelo Poder Público através de programas de esterilização
permanentes, vedada a utilização da eutanásia com essa finalidade.
Art. 36º - A esterilização cirúrgica será promovida e coordenada
pelo Poder Público Municipal, de forma inteiramente gratuita e acessível
a toda a população, mediante comprovação de baixa renda.
Parágrafo Único - Fica expressamente proibida a eutanásia de animais urbanos
excedentes ou abandonados como controle populacional ou de zoonoses.
Art. 37º - Àquele que incorrer na prática de eutanásias de animais
em inobservância do disposto nesse Código será denunciado junto ao
Conselho de Medicina Veterinária.

II - utilização de procedimento anestésico adequado às espécies, através
de anestesia geral , podendo ser ela inalatória ou injetável.
Parágrafo Único - Fica expressamente proibida a realização do ato
cirúrgico antes de ser atingido, pelo animal, estágio de absoluta
insensibilidade a qualquer tipo de estímulo doloroso.
Art. 40º - Na aplicação desta Lei será observada a Constituição
Federal, em especial o art. 225, § 1º, inciso VII, a Lei de Crimes Ambientais
(Lei Federal nº. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998), em especial, o artigo 32,
§ 1º e § 2º; a Lei das Contravenções Penais (Decreto- Lei nº. 3.688 de 3 de
outubro de 1941); e o Decreto Federal nº. 24.645 de 10 de julho de 1934.
Art. 41º - Os procedimentos administrativos e funcionais a serem
adotados para a operacionalização da esterilização gratuita serão de
responsabilidade do Poder Executivo e demais instituições conveniadas.
DAS PRÁTICAS ABUSIVAS
Art. 42º - É vedado:
I - o abandono de animais em áreas públicas ou privadas, inclusive
parques e jardins;
II - a distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio;
III - a utilização de qualquer animal em situações que caracterizem
humilhação, constrangimento, violência ou prática que vá de encontro à
sua dignidade ou bem estar, sob qualquer alegação;
IV- a comercialização de cães e gatos em vias e logradouros públicos;
V – a distribuição de animais vivos a título de brinde ou sorteio;
VI – a venda de animais a preços irrisórios em feiras, exposições e
eventos assemelhados.
Art. 43º - Fica vedada, em vias e logradouros públicos ou em
locais de livre acesso ao público, a prática de adestramento de cães
para defesa.
DA CRIAÇÃO COM FINALIDADE ECONÔMICA

Art. 38º - O Poder Executivo, mediante autorização legislativa,
poderá abrir créditos suplementares para:
I - criar as instalações para a realização de esterilização cirúrgica;
II - criar campanhas adicionais de esterilização, podendo para tal contratar
profissionais para, no tempo de cada campanha, atuar em sua
preparação, implantação, execução e avaliação;
III – promover, pelos meios de comunicação adequados, campanhas
para a divulgação das disposições desta Lei, assim como as campanhas
educativas necessárias à assimilação da guarda responsável de animais
urbanos como obrigação de cidadania;
IV - estabelecer convênios com instituições ou entidades de proteção
animal apropriadas e capacitadas para a realização dos programas de
esterilização gratuita.
Art. 39º - Os procedimentos cirúrgicos de esterilização deverão
obedecer às seguintes condições:
I - realização das cirurgias por equipe composta de médicos veterinários,
aprovada pelo município como apta para tal;
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Art. 44º - A pessoa que criar cães e gatos em residência com
finalidade econômica deverá registrar-se no Conselho Municipal de
Proteção Animal – COMUPAVA e no órgão municipal responsável pelo
controle de zoonoses, ficando também obrigada ao atendimento de todas
as normas legais reguladoras da atividade comercial, sendo vedada tal
atividade em apartamentos e condomínios habitacionais.
Parágrafo Único - Toda criação comercial deverá possuir médico
veterinário responsável pelos animais.
Art. 45º - Fica determinada a obrigatoriedade da castração das
matrizes e padreadores que forem portadores de doenças hereditárias
mediante a constatação por meio de exames comprobatórios atestados
por Médico Veterinário.
DA VENDA DE ANIMAIS
Art. 46º - Os proprietários de estabelecimentos comerciais,
destinados à venda de animais de estimação, localizados no Município
de Valença, ficam obrigados a manter um registro de todos os animais
comercializados, e deverão encaminhar cópia para a equipe responsável
da Secretaria de Meio Ambiente mensalmente e trimestralmente, a
mesma deverá encaminhar um relatório ao Conselho.
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Art. 47º - Os animais deverão ser registrados no momento em
que chegarem ao estabelecimento comercial.
Art. 48º No registro devem conter as seguintes informações:
espécie, raça, sexo, cor, data de nascimento real ou presumida, sinais e
cicatrizes peculiares se existir em cada animal.
Art. 49º - No momento da venda do animal devem ser incluídos
no registro o nome, número da carteira de identidade e CPF, endereço e
telefone do comprador.
Art. 50º - O comprador deve ter, no mínimo, dezoito anos completos.
Art. 51º - Fica terminantemente proibido o sacrifício, o descarte e/
ou o abandono dos animais que não forem vendidos.
Art. 52º - Os animais que não forem vendidos poderão ser doados,
mediante TERMO DE ADOÇÃO, a quem se disponha a adotá-los, sendo
obrigatória a inclusão, no registro os dados da pessoa que os adotar, da
mesma forma que o previsto no Art. 46º para comprador.
Art. 53º - Todos os animais que estejam sujeitos a venda, inclusive
nas casas agropecuárias, incluindo – se aves de produção e estimação
devem ser mantidos em local limpo, com água a vontade e ração nos
horários de alimentação determinados e que não sejam menores que
duas vezes ao dia.
Art. 54º - Fica expressamente proibida a exposição dos animais
ao sol intenso, sendo somente permitido o banho de sol no período de
início da incidência de luz solar e no final da tarde nas estações de
temperaturas amenas.
Art. 55º - Fica definida a obrigatoriedade da contratação de
RESPONSÁVEL TÉCNICO – MÉDICO VETERINÁRIO em todos os
estabelecimentos que vendam animais, medicamentos e produtos
destinados a alimentação e manutenção dos mesmos sem exceções.
Parágrafo Único - A jornada de trabalho do Responsável Técnico deverá
ser estabelecida por meio de contrato firmado entre as partes, havendo
a necessidade da permanência do mesmo pelo menos por um dia da
semana no estabelecimento de sua responsabilidade.
Art. 56º - Fica definida a obrigatoriedade de entregar o animal
aos seus tutores com pelo menos a primeira dose da vacina ética.
DAS ADOÇÕES:
Art. 57º - Todos os animais disponibilizados para adoção, seja em
Feira de Adoção ou por meio de adoção realizada por intermédio de
Associações, ONGs, protetores individuais e particulares deverão receber
pelo menos uma dose da vacina ética, previamente acordado com o
novo tutor que ficará com a responsabilidade de efetuar a vacinação
obrigatória, lavrada através dos termos de adoção, principalmente em
se tratando de cães filhotes, evitando assim a disseminação de doenças.
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Art. 60º - O cão comunitário deverá ser mantido no local que se
encontra, sob os cuidados do Órgão Municipal para este fim apontado e
cujas atribuições estão relacionadas a seguir:
1. Prestar atendimento médico veterinário gratuito;
2. Realizar esterilização gratuita conforme disposto nesta Lei.
3. Proceder à identificação a ser feita por meio de cadastro renovável
anualmente.
Art. 61º - Serão responsáveis-tratadores do cão comunitário aqueles
membros da comunidade que com ele tenham estabelecido vínculo de afeto
e dependência recíproca e que para tal fim se disponham voluntariamente.
Parágrafo único - Os responsáveis-tratadores serão cadastrados pelo
órgão supracitado e receberão crachá do qual constará qualificação
completa e logotipo da Prefeitura Municipal de Valença.
DOS ANIMAIS DE CARGA, MONTARIA E GRANDE PORTE
Art. 62º- Fica normatizada que a tração animal será permitida para
transporte de pequenas cargas em zonas urbanas e rurais, desde que sejam
cumpridas as disposições previstas na Lei 7.194 de sete de janeiro de 2016.
1. Será responsabilizado todo indivíduo que utilizar animais para situações
de fretamento, transportes de cargas, materiais ou pessoas, nas áreas urbanas
e rurais por quaisquer atos que caracterizam maus tratos aos mesmos.
2. Fica o poder público obrigado, através de seus órgãos competentes,
a recolher os animais utilizados em transporte de cargas, materiais ou
pessoas que sofram maus tratos por parte de seus donos e/ou usuários.
3. Entende-se como fretamento, o ato de carregar, transportar, alugar,
nestes casos, charretes, carroças e demais materiais usados para tração
de animais e transporte de pessoas, materiais tais como: entulhos, lixos,
mobiliário, ferrugens, principalmente quando utilizados por cavalos,
burros, jumentos e demais animais considerados de carga.
4. Qualquer cidadão poderá quando constatado maus tratos aos animais,
comunicar aos órgãos competentes e de proteção, para que seja
recolhido o animal.
Art. 63º - Fica definida a necessidade do Cadastro Único dos
Animais de Tração – CIAT, que prestam serviços no Município de Valença
junto a Secretaria de Meio Ambiente.
Parágrafo Único – Todos os animais usados na tração animal deverão
ser regularmente examinados e atestados como aptos ao trabalho pelo
Médico Veterinário.
Art. 64º - Fica definida a necessidade do emplacamento dos
veículos de tração animal que ficarão na responsabilidade da Secretaria
de Meio Ambiente.
Art. 65º – Serão considerados maus tratos:

DOS CÃES COMUNITÁRIOS:

I – arreios desajustados à anatomia do animal causando feridas;

Art. 58 º- Fica considerado como cão comunitário aquele que, apesar
de não ter proprietário definido e único, estabeleceu com membros da
população do local onde vive vínculos de afeto, dependência e manutenção.

II – não oferecer ao animal alimentação adequada;

Art. 59º - Ficam estabelecidas normas de identificação através
de cadastro no setor de zoonoses, controle e atendimento a animais
comunitários na forma prevista nesta Lei.
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III- domiciliar o animal em local perigoso, perto de cercas de arame e
objetos cortantes, sem luz fraca que evite mordidas noturnas de
morcegos, transmissores primários da “raiva”;
IV- na pastagem, amarrar os animais pelos pés e pescoço com cordas e
arames, expondo o animal a infecções e enforcamentos;
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V- deixar o animal em local úmido, sem serragem e com pouca água;
VI- mantê-lo em sofrimento ou não tomar as medidas para realização de
eutanásia quando constatada a impossibilidade de cura por médico
veterinário, do poder público ou particular.
V- animais descansando, amarrados por longo período no sol e chuva
causando perigo a vida dos mesmos.

na primeira semana do mês de Outubro de cada ano, em homenagem
ao padroeiro São Francisco de Assis, período no qual poderão ser
realizadas as Campanhas Públicas através do COMUPAVA e Associações
devidamente registradas.
Parágrafo Único – Caberá ao Poder Executivo, através das Secretárias
de Saúde e Meio Ambiente em conjunto com ao menos uma associação
de defesa e proteção animal registrada e junto ao Conselho a elaboração
da programação comemorativa da semana de que se trata o

Art. 66º - É vedada nas atividades de tração animal:
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I- utilizar, para atividades de tração, animal cego, ferido, enfermo, em
gestação, extenuado ou desferrado, bem como castigá-lo sob qualquer
forma ou a qualquer pretexto;

Art. 75º - As autoridades municipais e as Associações protetoras
de animais deverão atuar cooperativamente com vistas à ampla
divulgação e ao cumprimento desta lei.

II – fazer o animal trabalhar por mais de seis ( seis) horas sem respeitar
intervalos para descanso mínimo de 2 (duas) horas para alimentação,
água e descanso;

Art. 76º - O Poder Público fará realizar campanhas educativas,
observado o disposto no artigo anterior:

III – fazer o animal descansar atrelado ao veículo;

I - visando à prevenção do abandono e da superpopulação de animais;

IV – atrelar animais a veículo sem os apetrechos indispensáveis à sua
integridade física ou com excesso daqueles dispensáveis;

II - conscientizando a população da necessidade da guarda responsável
e do controle reprodutivo de animais;

V – trafegar com animais atados, atrás dos veículos ou atados a caudas
de outros.

III - estimulando a adoção de animais abandonados;
IV - difundindo a importância do respeito a todas as formas de vida.

VI – fica proibido o uso de chicotes, aguilhão ou qualquer tipo de
instrumento que possa causar sofrimento ou dor ao animal.

DAS FESTAS DE CAVALO E CAVALGADAS:
Art. 67º - Fica regulamentada a fiscalização durante os eventos
de festas e cavalgadas através de membros da Secretaria do Meio
Ambiente e Conselheiros da COMUPAVA, sendo os eventos liberados
mediante a aprovação de documentação dos organizadores ao Conselho
conforme determinações estabelecidas por este colegiado.
Art. 68º - Fica expressamente proibido dar bebidas alcoólicas aos
animais.
Art. 69º - Fica expressamente proibida a condução do animal por
menores de 18 anos, a menos que estejam acompanhadas dos
responsáveis, que possam arcar com quaisquer responsabilidade em
relação ao animal e seu bem estar.
Art. 70º - As éguas, mulas e demais animais utilizados nos eventos
não poderão participar se estiverem em período de estro (cio) ou gestação.
Art. 71º - Fica proibido o uso de chicotes e fibras, ou quaisquer
objeto que possa ser usado para açoitar e ferir o animal.
Art. 72º - Fica proibido a montaria de mais de duas pessoas em
cada animal.
Art. 73º - Fica responsáveis o Conselho junto ao Poder Executivo
pela elaboração de estratégias de identificação dos participantes e
animais nos eventos.
DA SEMANA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
Art. 74º - Fica incluída no Calendário Oficial do Município de
Valença a Semana de Defesa e Proteção dos Animais, a ser realizada
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Art. 77º - Nos currículos das escolas municipais deverão ser
introduzidas noções de respeito e proteção aos animais, divulgando-se
as disposições legais relativas a animais, a “Declaração Universal dos
Direitos dos Animais” e os princípios da Guarda Responsável de Animais,
observado o disposto no artigo anterior.
Art. 78º - As penalidades e multas referentes às infrações definidas
nesta lei serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie.
Parágrafo Único - A multa será acrescida de 20% (vinte por cento) a
cada reincidência.
Art. 79º - Caberá ao Poder Executivo Municipal determinar o Órgão
que procederá a implementação das disposições expressas nesta Lei.
Art. 80º - Esta Lei entra em vigor após a regulamentação do Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 23/10/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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