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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

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 5318

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

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro,

676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus

Breves Beiler

1° SECRETÁRIO
Fabiani Medeiros Silva

2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

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

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

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

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

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

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - 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

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
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

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

UFIR - R$ 3,1999
de acordo com a Resolução SEFAZ
n 1048 de 26/12/2016 publicada no

DOE em 28/12/2016.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 – 2°

Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

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

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

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

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855

Endereço: Rua 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIVA - R$ 69,88
de acordo com o Decreto 203/2017
de 23/10/2017 publicado no Boletim
Oficial edição 904 de 26/10/2017.
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ERRATA

Errata para corrigir erro material, CALENDÁRIO DE
REUNIÕES DA COMISSÃO DE REVISÃO DOS CÓDIGOS
MUNICIPAIS TRIBUTÁRIOS, POSTURAS, OBRAS E
PARCELAMENTO DO SOLO, publicado no Boletim Oficial Edição
Nº. 969, no dia 03 de Julho de 2018, página 5. Desta forma, torna-
se necessária sua republicação, com as devidas correções que
seguem abaixo:

COMISSÃO DE REVISÃO DOS CÓDIGOS MUNICIPAIS
TRIBUTÁRIO, POSTURAS, OBRAS E

PARCELAMENTO DO SOLO.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE JULHO DE 2018.

As reuniões ordinárias e extraordinárias da revisão serão
realizadas, de acordo com agenda relacionada abaixo, às
TERÇAS-FEIRAS e SEXTAS-FEIRAS, às 13 horas, no Auditório
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situado na  Dom André
Arcoverde nº 228 - Centro. Telefone: (24) 2452-8638

OBSERVAÇÃO: Qualquer alteração será avisada antecipadamente.

MARIA DA GLÓRIA FIGUEIREDO
 Presidente da Comissão

ERRATA

Errata para corrigir erro material, CALENDÁRIO DE
REUNIÕES DA COMISSÃO DE REVISÃO DOS CÓDIGOS
MUNICIPAIS TRIBUTÁRIOS, POSTURAS, OBRAS E
PARCELAMENTO DO SOLO, publicado no Boletim Oficial Edição
Nº. 969, no dia 03 de Julho de 2018, página 5. Desta forma, torna-
se necessária sua republicação, com as devidas correções que
seguem abaixo:

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença/FMS
Contratado: J.L.A Figueira Auto Mecânica
Processo Administrativo: 13.614/2017
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota
das Secretarias (Administração, Agricultura, Meio Ambiente,
Assistência Social, Educação, Serviços Públicos, Fazenda,
Gabinete, Guarda Municipal, Subprefeitura de Juparanã,
Procuradoria Jurídica, Obras, Subprefeitura de Santa Isabel) da
Prefeitura Municipal de Valença
Valor: R$ 42.222.21 (quarenta e dois mil duzentos e vinte e dois
reais e vinte e um centavos)

PASSA-SE A LER:

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença/FMS
Contratado: J.L.A Figueira Auto Mecânica
Processo Administrativo: 13.614/2017
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos veículos automotivos oficiais pertencentes à frota
das Secretarias (Administração, Agricultura, Meio Ambiente,
Assistência Social, Educação, Serviços Públicos, Fazenda,
Gabinete, Guarda Municipal, Subprefeitura de Juparanã,
Procuradoria Jurídica, Obras, Subprefeitura de Santa Isabel) da
Prefeitura Municipal de Valença
Valor: R$ 78.222,21 (setenta e oito mil duzentos e vinte e dois
reais e vinte e um centavos)

Novo Horário de Funcionamento
Prefeitura – Quarta-Feira

A Prefeitura informa que a partir do dia 25 de julho, o
expediente do centro administrativo da Prefeitura Mu-
nicipal de Valença, somente às quartas-feiras, será feito
no horário de 9hrs às 18hrs. O atendimento externo ao
publico de 9h30min às
17h30min. Para os demais dias
úteis da semana, mantém-se
inalterado, de 12h às 18h, com
atendimento público de
12h30min às 17h30min.

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco

03 DE JULHO DE 2018 TERÇA-FEIRA 13 HORAS

10 DE JULHO DE 2018 TERÇA-FEIRA 13 HORAS

13 DE JULHO DE 2018 SEXTA-FEIRA 13 HORAS

17 DE JULHO DE 2018 TERÇA-FEIRA 13 HORAS

20 DE JULHO DE 2018 SEXTA-FEIRA 13 HORAS

24 DE JULHO DE 2018 TERÇA-FEIRA 13 HORAS

27 DE JULHO DE 2018 SEXTA-FEIRA 13 HORAS

mailto:ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2018/FMS

Processo Administrativo nº: 4846/2018/FMS

Objeto: Contratação de empresa destinada a  REALIZAÇÃO DE EXAMES

Tipo de licitação: Menor valor por item.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de julho de 2018, às 10:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Aline de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018/FMS

Processo Administrativo nº: 7312/2018/FMS

Objeto: AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA,
GENERICO E SIMILAR COM BASE NA LISTAGEM DE “A” A “Z” POR
MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE O GUIA FARMACÊUTICO
BRASÍNDICE

Tipo de licitação: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 19 de julho de 2018, às 10:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Aline de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2018/FMS

Processo Administrativo nº: 6042/2018/FMS

Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS

Tipo de licitação: menor preço por lote.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 19 de julho de 2018, às 14:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Aline de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018/FMS

Processo Administrativo nº: 20407/2017/FMS

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender o
Centro de Fisioterapia Municipal (Cemurf)

Tipo de licitação: menor preço por item.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 20 de julho de 2018, às 10:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Aline de Oliveira
Pregoeira

mailto:smscompras@yahoo.com.br
http://www.valenca.rj.gov.br).
mailto:smscompras@yahoo.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

Processo Administrativo nº: 9.914/2018

Objeto: Locação de 01 (um) trator de esteiras e 01 (um) rolo estático,
destinados a atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Defesa Civil.

Tipo de licitação: Menor preço, por hora.

Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com

Horário: 9:00 às 17:00 horas.

Data e hora da abertura da licitação: Dia 20 de julho de 2018, às 09:00 horas.

Retirada do Edital:

- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de
Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão Permanente de
Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 320 –
Centro – Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4
com 500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI

Processos julgados dia 02/07/2018
Processos Deferidos:
6567/2018

Processos Indeferidos:
9519/2018

Processos julgados dia 03/07/2018
Processos Deferidos:
10523/2018
11236/2018

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenadoria de Trânsito

Comissão de Análise de Defesa Prévia
CADEP

Processos julgados em 11/06/2018
Processos Deferidos:
9786/2018
10034/2018
10546/2018
10631/2018
10634/2018
10845/2018
10907/2018
10908/2018
10924/2018

Processo Troca de Real Infrator Realizado:
9305/2018
10260/2018
10319/2018
11076/2018

Processo Troca de Real Infrator Não Realizado:
9591/2018
10488/2018
10551/2018
11063/2018
11396/2018

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenadoria de Trânsito

11353/2018
11392/2018
11746/2018
11763/2018
11824/2018
11852/2018
11855/2018
11970/2018
12184/2018

Processos Indeferidos
9305/2018
9581/2018
9591/2018
9634/2018
9695/2018
9735/2018
10139/2018
10162/2018
10181/2018
10182/2018

10260/2018
10319/2018
10341/2018
10418/2018
10460/2018
10480/2018
10488/2018
10500/2018
10617/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 DE VALENÇA-RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  O Conselho Municipal de Habitação, CONVOCA
todos os seus membros nomeados pela Portaria nº 463 de
02 de Maio de 2017, para  sua  14ª Reunião Ordinária,  no
dia 11 de Julho de  2018, às 17 horas, quarta-feira, no
auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na
Rua Dr. Figueiredo, nº 320 - Centro, telefone (24) 2453-4303,
para continuidade dos trabalhos. E convida também toda
Sociedade Civil Organizada.

Valença-RJ,  04 de Julho  de 2018.

Vicente José Mendonça Cosate.
Presidente do Conselho.

mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
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PORTARIA PMV, Nº.416, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

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,

Considerando a indicação feita através do processo
administrativo nº. 12521/2018

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor VANDER DOS
SANTOS MEDEIROS, matrícula nº. 100.897, para atuar como fiscal de
contrato referente ao processo administrativo nº. 10073/2018 (coleta de
resíduos infectantes) e como seu substituto o servidor Rodrigo de Castro
Couto, matrícula nº. 100.650.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 417, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

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 os termos do processo administrativo nº. 10264/2018;

RESOLVE:

Art. 1º-DETERMINAR, a instauração de Sindicância para
apuração dos fatos narrado no processo administrativo de número nº.
10264/2018.

Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente, designada
pela Portaria nº. 561 /2017 a condução dos trabalhos, que deverão ser
concluídos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação do
indiciado, nos termos do art. 271 da Lei Complementar nº. 28/1999.

Art. 3º - Fica delegada, ao Secretário Municipal de Administração,
a competência para dilação de prazo de que trata o art. 272 da Lei
Complementar nº. 28/1999.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 99, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

“Altera o art. 2º, do Decreto nº. 73, de 22
de Maio de 2018, 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 o Convênio celebrado em 10/01/2018 entre o
Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de
Educação (SEEDUC) e o Município de Valença, no âmbito do PROMURJ;

Considerando o Primeiro Termo Aditivo de Convênio SEEDUC nº
01/2018 e o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Uso nº 01/2018;

Considerando que providências se fazem necessárias para
regularização do ato de criação e dos servidores da referida unidade
escolar;

Considerando, por fim, o processo administrativo nº. 10501/2018,
fls. 03 verso;

DECRETA

Art. 1º - O art. 2º, do Decreto 73, de 22 de Maio de 2018, passa a
viger com a seguinte redação:

“Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em 04, de junho de 2018 .”

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 101, DE 28 DE JUNHO  DE 2018.

“Aprova, o modelo de talão, para o
cumprimento do Capítulo VI DAS
INFRAÇÕES E PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS, previsto na Lei
Municipal nº. 2.467/2009 c/c a Lei
Municipal nº. 3.025/2018.”

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

Considerando a Lei Municipal nº. 2.467, de 09 de Novembro de
2009, que “Dispõe sobre o Transporte Municipal de Passageiros, e dá
outras providências;”

Considerando a Lei Municipal nº. 3.025, de 12 de Abril de 2018,
que Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 2.467/2009;

Considerando o parágrafo 3º, do art. 14/B da Lei 3.025/2018;

Considerando por fim, os termos do processo administrativo nº.
12319/2018;



Página 7Edição 970 - 05/07/2018

Prefeitura Municipal
de Valença - RJBoletim Oficial

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o modelo de talão constante no Anexo
Único deste Decreto, para o cumprimento do Capítulo VI DAS
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, previsto na Lei
Municipal nº. 2.467/2009 c/c a Lei Municipal nº. 3.025/2018.

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

ANEXO ÚNICO

DECRETO Nº. 103, DE 28 DE JUNHO DE 2018.

“Institui a Comissão Permanente de
Licenciamento Ambiental – COPLAM, com
o pagamento de “JETON” aos seus
integrantes, e ainda 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 a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981,
que “Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente”, estabelecendo,
o licenciamento ambiental como instrumento de sua política;”

Considerando a Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de dezembro
de 2011, que deu autonomia aos Municípios para licenciamento Ambiental;

Considerando o Código Ambiental de Valença nº 2778 de 05 de
maio de 2014, alterado pela Lei nº 2902 de 2016, que tornou legal o
Licenciamento Ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Considerando a edição da Lei Complementar nº. 208, de 12 de
abril de 2018, onde alterou a redação original do art. 138, da LC nº. 28/
99, passando a constar que “a gratificação relativa ao exercício em
órgão de deliberação coletiva, será fixada por ato próprio do Chefe do
Poder Executivo, através de Decreto municipal;”

Considerando a vigência da lei supra, com a publicação no
Boletim Oficial Edição Nº. 948, de 17/04/2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica instituída, a Comissão Permanente de Licenciamento
Ambiental - COPLAM, vinculada e subordinada diretamente à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - SMMA, com o objetivo primordial de
coordenar e executar o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades de impacto ambiental local, dentre outras transcritas no presente.

Art. 2º - Para efeito deste Decreto, entende-se por Licenciamento
Ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades
ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar
degradação ambiental.

Art. 3º - Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, que constam no
anexo I do Decreto Estadual nº 44.820 de 02 de junho de 2014.

Art. 4º - A Comissão será composta pelos seguintes servidores:

a) Paulo Sérgio Gomes da Graça – Engenheiro Civil/Secretário Municipal
de Meio Ambiente;
b) André Hilal Bechara – Agente Ambiental, matrícula nº. 140.562;
c) Olavo Araújo de Queiroz – Agente Ambiental, matrícula nº. 140.570;
d) Thiago de Souza Cerqueira – Engenheiro Florestal, matrícula nº.
144.229;
e) Wagner Luiz Cardoso de Medeiros Cunha – Agente Ambiental,
matrícula nº. 140.597;
f) Marcelo Guimarães Lago – Agente Ambiental, matrícula nº. 140.589;
g) Rita de Cássia Almeida Lasneaux – Coordenador de Cultura, matrícula
nº. 100.560;

Parágrafo único: A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro
membro, secretariado pelo último membro.
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Art. 5º - A equipe técnica da COPLAM deverá possuir formação
superior, de acordo com a resolução do CONEMA nº42 de 17 de agosto
de 2012, Conselho Estadual do Meio Ambiente, sendo composta por um
mínimo de 06 (seis) servidores dentre profissionais habilitados pelos
conselhos de classe pertinentes  e mais 1 (um) secretário (a) do quadro
efetivo do Município, este último para assessorar os trabalhos da Comissão.

Parágrafo único: Os servidores de carreira do quadro efetivo da
Prefeitura, mesmo de nível médio, poderão fazer parte da COPLAM,
desde que possuam formação superior nas áreas especificadas pela
RESOLUÇÃO do CONEMA nº 42 de 17 de agosto de 2012.

Art. 6º - São atribuições da COPLAM:

I – coordenar e executar o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades de impacto ambiental local;
II – articular-se com o IBAMA e INEA, sempre que necessário;
III – reunir-se obrigatoriamente (os membros da comissão) pelo menos
2 (duas) vezes por semana para planejamento, capacitação permanente
e execução de atividades relacionadas ao licenciamento ambiental do
Município, incluindo-se análise de processos, reuniões com
empreendedores e vistoria de campo;
IV – fazer deliberações que atendam as peculiaridades do Município de
Valença;
V – celebrar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), conforme o artigo
79 da Lei 9605/98 e, no que couber, as demais bases normativas estaduais.

Art. 7º - Será concedida aos membros da COPLAM, listados no
art. 4º deste Decreto,  a gratificação do “JETON”, pela efetiva participação
nas reuniões.

§1º - Excetua-se da previsão do caput deste artigo, o servidor Paulo
Sérgio Gomes da Graça – Engenheiro Civil/Secretário Municipal de Meio
Ambiente, que não perceberá a gratificação do “JETON”.

§2º – O valor do “JETON” corresponde a (01) uma Unidade Fiscal de
Valença - UFIVA por reunião, pago mensalmente, em conformidade com
o artigo 138 da lei 28 de 28 de setembro de 1999 c/c Lei Complementar
nº. 208, de 12 de abril de 2018.

§3º - Sem prejuízo do número mensal necessário ao bom andamento dos
serviços, o “JETON” será atribuído a, no máximo, 07 (sete) reuniões por mês.

§4º - Os valores percebidos a título de “JETON”, não incorporam e nem
integram os vencimentos dos servidores, para nenhum efeito.

§5º - A critério do Chefe do Poder Executivo poderá ser suspenso o
pagamento da gratificação do “JETON”, através de ato próprio.

§6º - O Presidente da Comissão terá que informar, mensalmente, a
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Fazenda,
a participação efetiva dos membros nas reuniões, através de relatórios,
com vistas à atribuição do valor da gratificação de “JETON”, a ser
consignada em folha de pagamento mensal.

Art. 8º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão a conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de junho de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 105, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Especial dando providências
correlatas”.

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. 3.064, de 28 de junho de 2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica o 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 codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

4.4.90.52.99.00.00 017 200.000,00

4.4.90.52.99.00.00 000 58.839,70

TOTAL 258.839,70

08.244.0016.2216
Rede de Serviços de 
Proteção Social Básica

04.01

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes 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 dotações do orçamento municipal em vigor:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.1.90.04.00.00.00 000 28.839,70

3.1.91.13.00.00.00 000 30.000,00

TOTAL 58.839,70

Manutenção e Gestão 
do Fundo Municipal de 
Assistência Social

04.01 08.122.0030.2121

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 106, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Especial dando providências
correlatas”.

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. 3.065, de 28 de junho de 2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), para atender as despesas, assim codificadas:
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U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.3.90.30.99.99.00 017 48.000,00

3.3.90.39.99.00.00 017 12.000,00

TOTAL 60.000,00

Manutenção da Casa 
da Criança e do 
Adolescente

08.243.0016.213004.01

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes de repasse do Ministério
do Desenvolvimento Social.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 107, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de
Crédito Especial dando providências
correlatas”.

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. 3.067, de 28 de junho de 2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor  de R$
1.335.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil reais), para atender
as despesas, assim codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.3.90.30.99.99.00 000 567.250,00

3.3.90.36.99.00.00 000 133.500,00

3.3.90.39.99.99.00 000 634.250,00

TOTAL 1.335.000,00

12.361.0002.2217

Transferência de 
Recursos Financeiros 
a Título de Apoio pelo 
FPM

02.08

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes da transferência de
recursos financeiros, a título de apoio, pelo Fundo de Participação dos
Municípios-FPM.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 108, DE 04 DE JULHO DE 2018.

“Dispõe sobre o expediente nas
repartições públicas municipais no dia 06
de julho de 2018 (sexta-feira), 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 jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo
2018, na data de 06, de julho;

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecido horário especial de expediente, em
turno único, nas repartições públicas municipais, em virtude do jogo da
Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, no dia 06 de
julho de 2018, de 08:00h às 14:00h.

§1º - O expediente será normal, entretanto, sob a responsabilidade dos
respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser
suspensas, em virtude das exigências técnicas ou por motivo de interesse
público, tais como os serviços de saúde e serviços públicos.

§2º - O expediente nas repartições externas ligadas à Secretaria Municipal
de Saúde, onde a atividade poderá ser suspensa a critério da Secretária,
será de 07:00h às 13:00h

§3º - A critério da Secretaria Municipal de Educação, poderá ser realizada
as atividades regulares nas unidades de ensino que houver turmas no
horário noturno.

         Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de julho de 2018.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

www.valenca.rj.gov.br

http://www.valenca.rj.gov.br
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RESOLUÇÃO SME Nº 002, de 03 de julho de 2018.

Regulamenta o Procedimento de Aceleração
de Estudos dos alunos no âmbito da Rede
Municipal de Ensino de Valença, e dá outras
providências.

A Secretária Municipal de Educação, Professora MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, com base
no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença e:

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu:

• Art. 23, que diz – A Educação Básica poderá organizar-
se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos, grupos não
seriados, com base na idade, na competência e em outros
critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que
o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar.
• Art. 24, Inciso V, Alínea b, que diz – A Verificação do
Rendimento Escolar observará os seguintes critérios:
b) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com
atraso escolar.
• Art. 32, Inciso III, que diz – O ensino fundamental
obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,
terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante:
III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades
e a formação de atitudes e valores.

Considerando a Lei Municipal nº 2.865, de 23 de junho de 2015,
que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio de 2015 a
2024  (Meta 2).

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar o Procedimento de Aceleração de Estudos
dos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Valença.

Art. 2º - O Procedimento de Aceleração de Estudos permitirá que
o aluno das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Valença
realize anos de escolaridade do ensino fundamental de acordo com suas
necessidades, atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo Único – O Procedimento de  Aceleração de Estudos de que
trata esta Resolução ocorrerá sem prejuízo dos conteúdos dos
componentes curriculares que integram as matrizes curriculares adotadas
pela Rede Municipal de Ensino.

Art. 3º - Poderá participar do Procedimento de Aceleração de
Estudos o aluno que apresentar 2 (dois) ou mais anos de distorção idade/
ano de escolaridade.

Parágrafo Único – Não poderá participar do Procedimento de Aceleração
de Estudos o aluno que comprovar aproveitamento satisfatório de acordo

com os critérios de avaliação da aprendizagem determinados pela
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º - A indicação do aluno que participará do Procedimento de
Aceleração de Estudos é de competência da Equipe Técnico-
administrativo-pedagógica da Unidade Escolar, após efetuar processo
avaliativo no mesmo.

Art. 5º - No Procedimento de Aceleração de Estudos serão
trabalhados os conteúdos dos componentes curriculares que integram
as matrizes curriculares adotadas pela Rede Municipal de Ensino,
cabendo à Unidade Escolar prever em seu Projeto Político Pedagógico
(PPP), nos termos da legislação em vigor, os instrumentos necessários
para viabilização do processo com vistas ao atendimento da demanda
existente.

Art. 6º - A avaliação da aprendizagem será descritiva, relatando-
se os avanços ou não do aluno em cada componente curricular.

Art. 7º - Caberá a Equipe Técnico-administrativo-pedagógica da
Unidade Escolar acompanhar e orientar o Procedimento de Aceleração
de Estudos.

Art. 8º - Os profissionais, professores e equipe técnico-
administrativo-pedagógica, envolvidos no processo participarão de
capacitação e grupos de estudos para conhecimento e desenvolvimento
de todo o procedimento, oferecidos pela Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 9º - Os resultados do Procedimento de Aceleração de Estudos
deverão ser analisados em reunião extraordinária do Conselho de Classe,
a quem competirá decisão sobre a situação do aluno, seguidos os critérios
qualitativos.

Art. 10 – O Procedimento de Aceleração de Estudos, por sua
natureza específica e excepcional, independe do calendário letivo,
podendo ocorrer em qualquer época do ano civil.

§ 1º – Depois de avaliado, o Conselho de Classe definirá sobre o
reingresso do aluno em turmas do ensino regular ou sobre sua
continuidade no Procedimento por mais um período, estabelecendo o
ano de escolaridade que o mesmo deverá frequentar.

§ 2º – O Procedimento de Aceleração de Estudos ao qual o aluno foi
submetido e o período que ocorreu, bem como menção desta Resolução,
deverão constar nos documentos do mesmo, tais como ficha individual e
histórico escolar.

Art. 11 – Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Valença, RJ,03 de julho de 2018.

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

Maria Aparecida de Almeida
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA SME Nº 005, 03 de julho de  2018.

Estabelece normas de Avaliação do
Rendimento Escolar e dá outras
providências.

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, Secretária Municipal de
Educação de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o Art. 79, I, da Lei Orgânica do Município e,

Considerando a Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de
1996, em seus:

• Art. 11, inciso I, “e”

• Art. 24, inciso V, “a”, “b”, “c”, “d” e “e”

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer normas de Avaliação do Rendimento Escolar
nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS

Art. 2º - Considera-se como avaliação a ação didático-pedagógica
intencional que, baseada nos processos de ensino-aprendizagem e
referendada no diálogo entre as diretrizes curriculares emanadas pela
Secretaria Municipal de Educação e o Projeto Político Pedagógico da
unidade escolar, observe a autonomia relativa da escola e possibilite o
atendimento ao princípio da garantia do padrão da qualidade de ensino.

§ 1º - Para fins de registro e mensuração, a avaliação terá como unidade
mínima ciclos bimestrais implementados nos termos desta Portaria, segundo
os objetivos propostos para cada ano, fase e/ ou nível de escolaridade.

§ 2º - Não deverá existir diferença entre as diretrizes referentes aos
instrumentos da avaliação, nos conteúdos decorrentes da organização
curricular, bem como nos objetivos propostos para cada nível ou
modalidade de ensino proposto para oferta regular de ensino e os
processos de recuperação de estudos, progressão parcial, classificação,
reclassificação, adequação curricular e outras formas de oferta
eventualmente adotadas pala unidade escolar, admitindo-se, inclusive,
o uso do mesmo material didático.

Art. 3º - A Avaliação da Aprendizagem na Educação Básica é um
processo de responsabilidade da escola e visa obter um diagnóstico do
processo de ensino-aprendizagem dos discentes em relação ao currículo
previsto e desenvolvido em cada etapa de ensino.

Art. 4º - A Avaliação na Educação Infantil será mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental
(Lei nº 12.796, de 2013).
I- Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida
a frequência mínima de 60% do total de horas (Lei nº 12.796, de 2013).
II- Expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança (Lei nº 12.796, de 2013).

Art. 5º - Nos anos iniciais do Ensino Fundamental Regular e da
Educação de Jovens e Adultos - EJA, a avaliação será diagnóstica,
continuada e diversificada, subsidiando o fazer pedagógico do professor
e oferecendo informações sobre o desempenho escolar do discente.

§ 1º  - A avaliação do 1º, 2º e 3º anos de escolaridade do Ensino
Fundamental Regular constitui como instrumento e procedimento
avaliativo o registro através de relatórios descritivos, sendo que no 1º e
2º anos de escolaridade somente relatórios e no 3º ano de escolaridade,
além de relatório, serão atribuídas notas de 0 a 100, através da soma de
três instrumentos diversificados definidos pela escola dentro do Projeto
Político Pedagógico para a composição da nota bimestral do discente,
sendo registrada pelo professor em diário de classe.

§ 2º -  No 4º e 5º anos de escolaridade do Ensino Fundamental Regular
serão atribuídas somente notas de 0 a 100, através da soma de três
instrumentos diversificados definidos pela escola dentro do Projeto
Político Pedagógico para a composição da nota bimestral do discente,
sendo registrada pelo professor em diário de classe.

§ 3º  - Nos anos iniciais da Educação de Jovens e Adultos – EJA, a avaliação
da I e III fases será realizada através de relatórios descritivos bimestrais e
na II e IV fases serão atribuídas apenas notas de 0 a 100 através da soma
de três instrumentos diversificados definidos pela escola dentro do Projeto
Político Pedagógico para a composição da nota bimestral do discente,
sendo registrada pelo professor em diário de classe.

§ 4º - O professor deverá registrar cotidianamente os avanços e as
dificuldades dos discentes e da turma, visando a replanejar as suas
ações, a subsidiar as discussões no Conselho de Classe, bem como a
elaborar os relatórios bimestrais descritivos.

§ 5º - Em caso de transferência no transcorrer do período letivo, o(os)
relatório(s) do(s) bimestre(s), deverá(ão) ser anexado(s) ao documento
de transferência do discente.

§ 6º  - O relatório bimestral do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental
Regular e da I e III fases da EJA deverá conter análise do desempenho
do discente em relação aos conhecimentos curriculares relevantes
trabalhados no período e recuperação paralela de estudos.

§ 7º  - Ao final dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental Regular e da I e
III fases da EJA, a promoção é automática, desde que observada a
frequência mínima de 75% do ano letivo.

§ 8º  - Ao final dos 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental Regular, os
alunos serão considerados aprovados mediante obtenção de, no mínimo,
200 pontos anuais em cada componente curricular, observada a
frequência mínima de 75% do ano letivo.

§ 9º  - Ao final da II e IV fases da EJA, os alunos serão considerados
aprovados mediante a obtenção de no mínimo 100 pontos semestrais
em cada componente curricular, observada a frequência mínima de 75%
do período letivo.

Art. 6º - A Avaliação do desempenho escolar nos anos finais do
Ensino Fundamental Regular e da Educação de Jovens e Adultos – EJA
, tem caráter diagnóstico, reflexivo e inclusivo, devendo oferecer suporte
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para o replanejamento do trabalho pedagógico, a partir da identificação
dos avanços e dificuldades apresentadas pelo discente, sendo  registrada
pelo professor  em diário de classe.

§ 1º  - Nas avaliações do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Regular e V
a VIII fases da EJA serão atribuídas notas de 0 a 100, através da soma de
três instrumentos avaliativos diversificados definidos pela escola dentro do
Projeto Político Pedagógico para composição da nota bimestral do discente.

§ 2º  - Será retido no ano de escolaridade ou fase o discente que não
apresentar, no mínimo, 75% de frequência do total da carga horária
prevista no período letivo.

§ 3º  - Será promovido o discente cujo somatório das avaliações totalizar
no mínimo 100 pontos se o curso for organizado em semestre e 200
pontos se o curso for organizado em ano letivo, observado ainda, o
disposto no §2º deste artigo.

Art. 7º - Ensino Religioso/Formação Humana, de matrícula
facultativa, é parte integrante do currículo escolar, sendo obrigatória sua
oferta pela unidade escolar, não constituindo elemento presente nos
processos pedagógicos de classificação, reclassificação, recuperação
de estudos e progressão parcial.

Parágrafo Único – A avaliação do Ensino Religioso/Formação Humana
não é capaz de ensejar a retenção do discente no ano/fase, embora
obrigatória atribuição de notas, no caso de o discente optar pela matrícula
na disciplina.

Art. 8º - A avaliação do discente com necessidades educacionais
especiais deve levar em conta as potencialidades e as possibilidades de
cada indivíduo.

Parágrafo Único – O professor regente junto com a Equipe Técnico-
Pedagógica da escola deverá realizar adaptação curricular, utilizando
recursos diversificados e processos de avaliação adequados ao
desenvolvimento dos discentes com necessidades educacionais
especiais, em consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola
e pressupostos inclusivos, sob a orientação da Coordenação da
Educação Especial do Município.

CAPÍTULO II
DO PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS

Art. 9º – Para fins desta Portaria, considera-se Plano Especial de
Estudos como o conjunto de atividades pedagógicas diversificadas que,
segundo os objetivos propostos pela unidade escolar e, através de
material didático específicos construídos com bases nas disposições
curriculares adotadas, tem por meta subsidiar as ações pedagógicas de
recuperação de estudos, progressão parcial, adequação curricular e
outras ações de ensino-aprendizagem que visem a propiciar o alcance
dos objetivos propostos para o respectivo período de escolaridade.

Parágrafo Único – O Plano Especial de Estudos, respeitadas as
especificidades dos fins a que se destina, será construído a partir dos
indicadores definidos no Projeto Político- Pedagógico da escola em diálogo
com os registros da vida escolar do discente, e terá como unidade

pedagógica mínima um bimestre, registrando-se os resultados em relatórios
específicos de rendimento, o qual integrará a pasta Individual do discente.

Art. 10 -  O Plano Especial de Estudos será elaborado pela equipe
de Professores da respectiva disciplina, sob orientação da Equipe
Técnico- Pedagógica, com base nas disposições curriculares adotadas,
sendo compostos por atividades diversificadas, tais como pesquisa,
trabalhos, exercícios e outras, bem como as formas de avaliação.

CAPÍTULO III
DA RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS

Art. 11 – A recuperação de estudos é direito de todos os discentes
que apresentarem baixo rendimento, independentemente do nível de
apropriação dos conhecimentos básicos.

Parágrafo Único – Considera-se baixo rendimento, para fins de
atendimento ao estabelecido no caput deste artigo, quando o
aproveitamento do discente for inferior a 50% da nota estabelecida.

Art. 12 – A recuperação de estudos deve ocorrer de forma paralela,
oferecida obrigatoriamente ao longo de todo período letivo aos alunos
que apresentarem baixo rendimento, constituindo processo pedagógico
específico, de natureza contínua, ocorrendo dentro do próprio bimestre.

Parágrafo Único – Será aplicado somente 1(um) instrumento avaliativo
ao final de todas as possibilidades oferecidas no decorrer de cada
bimestre, onde deverá ocorrer, especificamente, uma recuperação de
forma mensurável (100 pontos) dos conteúdos.

Art. 13 – A recuperação de estudos deve ser ministrada pela
própria escola, competindo-lhe declarar a recuperação ou não do
desempenho do discente.

Art. 14 – O resultado do processo de recuperação de estudo
substitui o alcançado nas avaliações efetuadas durante o bimestre, caso
o discente atinja resultado superior ao alcançado, sendo obrigatória sua
anotação no diário de classe.

CAPÍTULO IV
DA PROGRESSÃO PARCIAL

Art.15 – A progressão parcial – processo previsto no Projeto
Político Pedagógico – é ação orientada com objetivo de promover nova
oportunidade de aquisição de conhecimentos e construção de
competências e habilidades.

§1º - O regime de progressão parcial é admitido nos anos finais do Ensino
Fundamental, em até 02 (duas) disciplinas, observando os seguintes critérios:
I- em disciplinas diferentes na mesma série;

II- em disciplinas diferentes em séries distintas;

III- na mesma disciplina em séries diferentes.

§2º - O discente só poderá cumprir nova(s) dependência(s), quando for
aprovado na(s) anterior(es), ficando retido no ano/série em que acumulara
terceira dependência.
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Art. 16 – A(s) disciplina(s) em dependência será(ão) oferecida(s),
ao discente, no período letivo seguinte, de modo concomitante ao do
ano/série em que estiver matriculado.

Art. 17 – Para fins de registro e promoção, o regime de progressão
parcial utilizará como referencial escala de 0 a 100 pontos, sendo
promovido o discente que alcançar nota mínima 50 (cinquenta) e tenha
realizado todas as atividades previstas no Plano Especial de Estudos.

§1º - Cada bimestre consiste num todo avaliativo, vez que as notas obtidas
em cada um deles devem ser consideradas de modo isolado e, caso o
discente não tenha obtido o rendimento necessário à sua aprovação,
deverá ser iniciado um novo ciclo pedagógico bimestral.

§2º - Atingido os objetivos propostos no Plano Especial de Estudos
aplicados no decorrer de um bimestre, o discente será considerado
aprovado naquele ciclo pedagógico.

§3º - Caso seja necessário, deverão ser aplicados ao discente outros Planos
Especiais de Estudos, com duração mínima de 01 (um) bimestre cada.

Art. 18 – As atividades propostas no Plano Especial de Estudos,
suas normas e critérios de avaliação para a promoção na dependência
estarão explicitadas em termos de compromisso a ser assinado pelo
discente, quando plenamente capaz de exercer pessoalmente os atos de
vida civil, ou pelo seu responsável, quando ainda não for plenamente capaz.

Art. 19 – Compete a Equipe Técnico-Pedagógica da escola
organizar o processo de progressão parcial, inclusive def inir os
professores que serão responsáveis pela elaboração e aplicação do Plano
Especial de Estudos.

Parágrafo Único – Compete ao professor, definido pela Equipe Técnico-
Pedagógica e sob sua orientação e acompanhamento, assumir discentes em
progressão parcial e adotar os procedimentos estabelecidos nesta Portaria.

Art. 20 – Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos –
EJA, regime semestral, não é permitido a progressão parcial
(dependência).

CAPÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO

Art. 21 – A classificação no Ensino Fundamental é o procedimento
que a escola adota, em qualquer época do ano, para posicionar o discente
no ano, fase ou etapa de escolaridade, segundo o seu nível de
conhecimento, exceto no 1ª ano, fase podendo ser realizada:
I – Por promoção, para discentes que cursaram, com aproveitamento, o
ano anterior na própria escola ;
II – Por transferência, para os discentes procedentes de outras unidades
de ensino, que adotem a mesma forma de organização didática;
III – Independentemente de escolarização anterior, para qualquer discente
que não apresentar documentaçãode transferência, mediante avaliação
para posicionar o discente no ano ou etapa compatível com seu grau de
desenvolvimento e experiência.

Art. 22 – A classificação tem caráter pedagógico centrada na
aprendizagem e exige as seguintes ações para resguardar os direitos
dos discentes, da unidade escolar e dos profissionais:
I – A responsabilidade por coordenar o processo é da equipe pedagógica,
com efetiva participação de direção, docente e supervisão escolar;
II – Proceder a uma avaliação diagnóstica por meio de entrevista e de
prova escrita, considerando as áreas do conhecimento, levando em conta
apenas o currículo da base nacional comum;
III – Lavrar ata especial descritiva, contendo todo o histórico do candidato,
desde a fase da entrevista até a avaliação escrita, com o resultado
alcançado, indicando o ano ou etapa que está apto a cursar;
IV – Arquivar na pasta individual do discente a ata especial;

V _ Registrar, como observação, no histórico escolar do discente, os
procedimentos adotados.

Art. 23 – A reclassificação é o processo pelo qual a unidade escolar
avalia, sempre que necessário e de maneira justificada, o grau de
experiência do discente, preferencialmente no ato da matrícula e,
excepcionalmente, no decorrer do período letivo, levando em conta as
normas curriculares gerais, a fim de encaminhá-lo à etapa de estudos
compatível com sua experiência e desenvolvimento.

Art. 24 - Cabe ao professor, ao verificar as possibilidades de
avanço na aprendizagem do discente, devidamente matriculado e com
frequência no ano/disciplina, dar conhecimento à Equipe Técnico-
Pedagógica para que a mesma possa iniciar o processo de
reclassificação.

Parágrafo Único – O discente, quando plenamente capaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, ou o seu responsável, poderá solicitar
a reclassificação, facultado à unidade escolar deferi-la ou não.

Art. 25 – A Equipe Técnica-Pedagógica dará ciência, com a devida
antecedência, ao discente e/ou a seu responsável, dos procedimentos
próprios do processo a ser iniciado.

Art. 26 – A reclassificação é vedada para a etapa inferior à
anteriormente cursada.

Art. 27 – Na reclassificação devem ser considerados os
componentes curriculares da base nacional comum e adotados os
mesmos procedimentos da classificação.

Art. 28 – O processo de reclassif icação deverá constar,
obrigatoriamente, do Projeto Político-Pedagógico da escola de maneira
a posicionar o discente adequadamente, considerando-o em suas
dimensões cognitiva, afetiva e nas relações sociais.

Art. 29 – O processo de reclassificação no Ensino Fundamental
abrange:
I –  O discente que concluiu com êxito a aceleração de estudos;

II – O discente transferido de outro estabelecimento de ensino que
demostrar desenvolvimento de competência e habilidades
excepcionalmente superior ao que está previsto na proposta curricular
elaborada pela escola, desde que tenha cursado um bimestre completo
na unidade escolar para onde foi transferido, e devidamente matriculado
no ano de escolaridade indicado no documento de transferência;
III – O discente transferido, proveniente de outras unidades escolares,
situadas no país ou no exterior, que adotem formas diferenciadas de
organização de Educação Básica;
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IV – O discente da própria escola que demonstrar ter atingido nível de
desenvolvimento e aprendizagem superior ao mínimo previsto em todas
as disciplinas para aprovação no ano cursado e tiver sido reprovado por
insuficiência de frequência;
V – O discente oriundo do exterior cuja documentação apresentada não
permite locação imediata, seja em razão de formas diferentes de
organização didático-pedagógica, seja por inexistência de algum
elemento de análise ou ainda pela impossibilidade de apresentação de
documento traduzido por tradutor juramentado – exceto aqueles em língua
espanhola -, seja pela ausência da autenticação consular – exceto
Argentina, França e demais países por força de tratados bilaterais.

Art. 30 – No processo de reclassificação, obrigatoriamente, deve
ser feita uma avaliação do discente em todos os componentes curriculares
da Base Nacional Comum, além da Língua Estrangeira Moderna
obrigatória, e o resultado registrado em ata, constando na ficha individual
do discente e no histórico escolar, na parte referente à observação, ou
em outro instrumento indicado pela Secretaria Municipal de Educação.

§1º - O processo de reclassificação, para fins de registro e promoção,
utilizará como referencial escala de 0 a 100 pontos, sendo promovido o
discente que alcançar nota mínima 50 em todos os componentes
curriculares avaliados.

§2ª – Os procedimentos de reclassificação descritos no inciso IV, do Art.
29, deverão ser oferecidos pela escola após o término do período letivo
e antes do início do próximo, preferencialmente, na semana seguinte ao
encerramento das atividades letivas.

CAPÍTULO VI
DA ADEQUAÇÃO CURRICULAR

Art. 31 – Adequação curricular é processo pedagógico excepcional
adotado pela escola, com objetivo de, através de ações diversificadas
de ensino-aprendizagem, promover a oferta de atividades específicas
que busquem garantir ao discente pleno acesso aos conteúdos previstos
nas disposições curriculares adotadas, segundo os objetivos definidos
para o respectivo período de escolaridade.

Art. 32 – Para fins de promoção do aluno, a adequação curricular
será adotada:
I – Nos casos de matrícula realizadas durante o período letivo em que
não exista similaridade na composição da matriz curricular praticada entre
a unidade escolar de origem e de destino;
II – Nos casos de matrícula realizadas durante o período letivo, em
momento posterior ao fim do primeiro bimestre, e que, independente da
motivação, não apresentem registros de realização de atividades
pedagógicas e avaliação, referentes aos bimestres anteriores.

Parágrafo Único – Fica assegurada ao aluno não vinculado ao
estabelecimento de ensino a possibilidade de ingressar na escola a
qualquer tempo, desde que se submeta a processo de classificação,
reclassificação, aproveitamento e adaptação previstos no Projeto Político
Pedagógico, sendo que o controle de frequência se fará a partir da data
efetiva da matrícula, respeitando, nesse caso, o percentual mínimo de
frequência para aprovação, exigida pela legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DA PARTE DIVERSIFICADA DO CURRÍCULO

Art. 33 – A parte diversificada constitui componente obrigatório
do currículo escolar, de forma a permitir a articulação, o enriquecimento
e a ampliação da Base Nacional Comum.

Parágrafo Único – O planejamento da parte diversificada constará do
Projeto Político-Pedagógico, oportunizando o exercício da autonomia e
retratando a identidade da unidade escolar.

CAPÍTULO VIII
DO CONSELHO DE CLASSE

Art. 34 – O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza
consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos,
fundamentado no Projeto Político-Pedagógico da escola e nos marcos
regulatórios vigentes, com a responsabilidade de analisar as ações
educacionais, indicando alternativas que busquem garantir a efetivação
do processo ensino-aprendizagem.

Art. 35 – Compete ao Conselho de Classe:

I – Apresentar e debater o aproveitamento geral da turma, analisando os
fatores que influenciaram o rendimento dos discentes;
II – Decidir sobre a aprovação, a reprovação e a recuperação do
educando, quando o resultado final de aproveitamento apresentar dúvida;
III – Discutir e/ou apresentar sugestões de ação que possam aprimorar
o comportamento disciplinar das turmas;
IV – Deliberar sobre a aprovação e o avanço de estudo.

Parágrafo Único – No caso de decisão de aprovação por ato próprio do
Conselho de Classe por desempenho do discente, o resultado deve ser
lavrado em ata própria e registrada no diário de classe, na ficha individual
do discente e no histórico escolar, sendo mantidas as notas originais e
ficando registrada a observação “Aprovado pelo Conselho de Classe”.

Art. 36 – As deliberações emanadas do Conselho de Classe
devem estar de acordo com os dispositivos desta Portaria e com a
legislação de ensino vigente.

Art. 37 – O Conselho de Classe é presidido pelo diretor da unidade
escolar, e um membro da equipe pedagógica deverá lavrar a ata em
instrumento próprio.

Parágrafo Único - Na ata deverão contar, minimamente, os seguintes
aspectos:
I – Rendimento global da turma;

II – Identificação das ações de recuperação paralela, com identificação
inequívoca dos discentes que participaram do processo e seus resultados;
III – Identificação de eventuais casos de infrequência e respectivos
encaminhamentos;
IV – Identificação de eventuais ocorrências disciplinares e
encaminhamentos.
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Art. 38 – O Conselho de Classe é constituído por todos os
professores da mesma turma, por representantes da Equipe Técnico-
Pedagógica, representantes de discentes de cada ano e fase de
escolaridade e representante dos pais/responsáveis, em consonância
com os critérios estabelecidos no projeto Político-Pedagógico da escola.

§1º - Poderão, eventualmente, participar representantes da SME aos
quais se vincula a escola.

§2º - O Conselho de Classe será organizado em dois momentos distintos
e complementares:
I – Momento Inicial: Para efeitos desta Portaria, entende-se como
momento inicial aquele destinado a deliberações gerais, que tenham
como foco o universo total das relações escolares, excetuando-se
discussões acerca de rendimento individual, bem como questões de foro
íntimo, com participação de todos os presentes.
II – Momento final: Para efeito desta Portaria, entende-se como momento
final aquele destinado a deliberações específicas de rendimento da turma,
bem como resultados individuais da cada discente, com participação restrita
aos docentes, Equipe Técnico-Pedagógica e representantes da SME.

§3º - Todos integrantes do Conselho de Classe terão direito a participar
ativamente dos momentos de análise e discussão, sendo exclusividade dos
docentes o direito de voto quanto ao resultado dos processos avaliativos.

Art. 39 – O Conselho de Classe deve reunir-se, sistematicamente,
uma vez por bimestre ou quando convocado pela direção da escola.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 – Os resultados das avaliações dos discentes serão
registrados em documentos próprios, a fim de que sejam asseguradas a
regularidade e a autenticidade de sua vida escola.

Art. 41 – Atendidos aos demais requisitos normativos, a expedição
de certidão/ histórico escolar de conclusão de curso somente ocorrerá
depois de atendida a carga mínima exigida em lei.

§1º - Ao final do Ensino Fundamental, a certidão/histórico escolar, só
deverá ser expedido/a após a conclusão de dependência, se houver, e
constará como ano de conclusão o ano em que o discente cumprir as
dependências devidas.

§2º - O discente do Ensino Fundamental, após o término dessa etapa de
ensino, e se houver dependência a cumprir, segue seu percurso normal
no Ensino Médio, observado o disposto nesta Portaria.

Art. 42 – Em qualquer nível/etapa de ensino, é assegurado ao
educando que apresentar impedimento de frequência, amparo por
legislação (enfermos, gestantes, militares e outros), o direito a tratamento
especial, como forma alternativa de cumprimento da carga horária e das
avaliações que atendam os mínimos exigidos para promoção.

Parágrafo Único – O tratamento especial a que trata o caput deste artigo
consiste em:

A Prefeitura Municipal de Valença buscando um
melhor atendimento, com mais eficiência e
comodidade, disponibiliza ao contribuinte o sistema
Cidadão Web. Aqui você poderá imprimir 2° vias
de suas parcelas de IPTU, entre outras guias e
também retirar sua Certidão negativa de imóvel.

Mais uma comodidade para você contribuinte.

www.valenca.rj.gov.br

I – Proporcionar ações e atividades pedagógicas, preferencialmente na
forma de atividades pedagógicas, para realização pelo discente, enquanto
durar o impedimento de frequência às aulas;
II – Desconsiderar as faltas para efeito de promoção, embora registradas
no diário de classe,

Art. 43 – A proporcionalidade de frequência aplica-se ainda nos
casos previstos por esta Portaria, em seu Art. 31, § 1º, excetuado casos
de discentes que já estiveram matriculados em alguma unidade escolar
no decorrer do período letivo e realizam matrícula após o período definido
pelo Secretaria Municipal de Educação.

Art. 44 – É obrigatória a participação dos professores nos
Conselhos de Classe, reuniões de avaliação e momentos dedicados ao
planejamento das atividades.

Art. 45 – Os casos omissos serão resolvidos pela SME.

Art. 46 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

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

Valença, RJ, 03 de julho de 2018.

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

http://www.valenca.rj.gov.br
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº 107 DE 29 DE JUNHO DE 2018

“Dispõe sobre a ANULAÇÃO DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora
MARIA FELICIDADE MAIA CUNHA, no
âmbito do PREVI VALENÇA – INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA; conforme decisão no
processo TCE 213.272-3/2013”.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETOR
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA,  no uso de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos constitucionais em especial na Lei
Complementar nº 28/99, art.72, que trata da reversão ao serviço ativo e
ainda com fulcro nas Súmulas 346 e 473 do STF;

Considerando os termos do Processo Administrativo 2764/2017
e TCE 213.272-3/2013,

RESOLVE

Art. 1º - DETERMINAR ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,  DA PORTARIA Nº 142  DE 06 DE
DEZEMBRO  de 2016  – PREVI VALENÇA/PMV publicada no boletim
oficial edição 818 de 09/12/2016, folhas 19,20, DA SERVIDORA MARIA
FELICIDADE MAIA CUNHA,  brasileira, casada, Professora II, CPF
654.924.127-87, matricula 100.919, NIT nº 17024623401, efetiva no
cargo de PROFESSOR II, lotada na Secretaria de Educação, por não
haver completado o tempo mínimo exigido para a modalidade que é
de 25 anos de exercício efetivo em sala de aula, de acordo com o
artigo 39, § 2º da Lei 160/2012.

 Art. 2º-  Esta Portaria de Anulação de Ato de Concessão de
aposentadoria por Tempo de Contribuição,  entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos a partir  de 09 de abril de 2018, revogando
a portaria nº 018 de 09 de abril de 2018.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

 PORTARIA Nº 110 DE 03 DE JULHO DE 2018

“Dispõe sobre a ANULAÇÃO DA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO à servidora ILDETE CASTRO
GOMES, no âmbito do PREVI VALENÇA –
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
VALENÇA; conforme decisão no processo TCE
231.572-9/2012”.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETOR
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA,  no uso de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos constitucionais em especial na Lei
Complementar nº 28/99, art.72, que trata da reversão ao serviço ativo e
ainda com fulcro nas Súmulas 346 e 473 do STF;

Considerando os termos do Processo Administrativo 561/11 e
TCE 231.572-9/12;

RESOLVE

Art. 1º - DETERMINAR ANULAÇÃO DA APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,  DA PORTARIA Nº 039/12     – PREVI
VALENÇA/PMV publicada no boletim oficial edição 465 de 16/02/2012,
folhas 06, E PORTARIA 101 DE  14 DE SETEMBRO DE 2017,
PUBLICADA NOBOLETIM OFICIAL Nº 893, DE 14/09/2017, FLS. 7, da
servidora ILDETE CASTRO GOMES,   brasileira, casada, Orientadora
Educacional,  CPF  249.734.086-20, matricula 113.280, NIT nº
1069264033-6, efetiva no cargo de orientadora pedagógica, lotada
na Secretaria de Educação Diante da autotutela administrativa, no artigo
37 da Constituição da República Federativa do Brasil, e na Súmula 473
do STF , onde se preceitua que o Poder Público deve anular seus
próprios atos quando eivados de vícios insanáveis, faz-se necessária a
anulação  pelo  não cumprimento dos 30( trinta) anos de contribuição,
se mulher, para cargo/função de ORIENTADOR EDUCACIONAL. No
caso, em análise, a servidora não completou o tempo exigido. De acordo
com a orientação da ADIN 3772. A aposentadoria especial está prevista
apenas para professores, não atingindo aos especialistas em educação,
que é o caso da servidora.

Art. 2º-Esta Portaria de Anulação de Ato de Concessão de
aposentadoria por Tempo de Contribuição, entra em vigor na data de
sua publicação, revogando a portaria nº 101 de14/09/2017, publicada
no Boletim Oficial nº 893, de 14/09/2017, com efeitos a partir  de 30 de
abril de 2018.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETORA EXECUTIVA

PREVI VALENÇA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº 112  DE  04  DE JULHO  DE 2018 

“Dispõe sobre ANULAÇÃO DA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, que  tem  como
beneficiária ANA CRISTINA DE SOUZA
HYPÓLITO, no âmbito do PREVI-VALENÇA
– Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença
– RJ, conforme decisão TCE 214.889-7/2017.”

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETOR
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA,  no uso de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos legais e Constitucionais  da autotutela, em
que a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer momento,
e em especial o que trata a ADI 3772 /DF/2009, já consolidada nos meios
jurídicos, até aquele ano, a súmula 346 STF, a Lei Complementar 160
de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência
Social no âmbito do Município de Valença – RJ,  e Lei Complementar nº
28/1999, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Valença/RJ; 

Considerando os termos do Processo Administrativo TCE
214.889-7/17:

RESOLVE
 

Artº 1º- DETERMINAR ANULAÇÃO  DA APOSENTADORIA  POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PUBLICADA PELA PORTARIA Nº 124
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017, DA SERVIDORA ANA CRISTINA DE
SOUZA HYPÓLITO, brasileira, funcionária pública, CPF 844.116.787/72,
matrícula nº 111619 ,  julgando indevida a concessão da aposentadoria
eis que a servidora não reuniu  todas as condições necessárias para
a aposentadoria até 29/10/2009 de acordo com a ADI 3772/STF, e
também  entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro, no sentido de revisão de atos indevidos.

Artº 2º - Esta Portaria de Anulação de Ato de Concessão de
aposentadoria Tempo de Contribuição, entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir da Portaria de nº 124 de 01/12/2017.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
Diretor Executivo
PREVI VALENÇA

LEI N.º  3.041/2018 DE 08 DE MAIO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 12/2018 – Vereador Saulo de Tarso Pereira Correa

da Silva)

INSTITUI O  “PROGRAMA MUNICIPAL DE
REAPROVEITAMENTO DE ÓLEOS E
GORDURAS DE ORIGEM VEGETAL OU
ANIMAL USADOS NA CULINÁRIA DOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS, NO MUNICÍPIO DE
VALENÇA”, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CÂMARA MUNBICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal de Reaproveitamento
de Óleos e Gorduras de Origem Vegetal ou Animal, usados, na culinária
dos estabelecimentos comerciais e industriais, no município de Valença,
Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de:
 
I – impedir a poluição dos mananciais localizados no município de Valença -RJ;
 
II – evitar prejuízos à rede de esgotos de Valença;

III – proteger  a  flora e a  fauna aquática  existentes em Valença;
 
IV – informar a coletividade sobre os riscos ambientais causados pelos
descartes incorretos de óleos e gorduras de origem vegetal e ou animal,
nas pias, ralos, redes de esgoto e solo.
 
V – esclarecer  sobre  a  poluição  ao  ambiente,  se  descartado
incorretamente e sobre o prejuízo a saúde, se reaproveitados
indevidamente nas refeições.
 
VI - incentivar a prática da coleta de óleo e gorduras de origem vegetal
ou animal e de uso culinário, doméstico, comercial ou industrial.

Art. 2º - O  Programa  instituído por essa  lei  determina secretaria
municipal de defesa do meio ambiente que apóie e oriente os projetos já
existentes no município de Valença, de coleta desse óleo e gordura de
uso culinário, mediante suporte técnico e outros incentivos.
 
§ 1º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, cadastrará e fiscalizará os projetos existentes no
município, de coleta desse óleo e gordura de uso culinário, para que
possam funcionar conforme normas previstas nas leis, Federal e Estadual
que regem tais atividades.
 
§ 2º - A concessão da Licença de Localização e Funcionamento das
pessoas jurídicas ou físicas que coletam o óleo vegetal usado e ou
gorduras de origem animal ou vegetal de uso culinário, dependerá da
apresentação de um plano de gestão destes resíduos.
  
§ 3º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Defesa do
Meio Ambiente remeterá as pessoas jurídicas e físicas que realizam o uso
do óleo vegetal e gordura de origem animal, na confecção de seus produtos,
normas que visem à orientação correta do descartes desse óleo e gordura,
bem como a comprovação de como está sendo feito o descarte.
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 § 4º - As pessoas jurídicas e físicas devidamente cadastradas na
secretaria municipal de defesa do ambiente deverão no início de cada
ano renovar o alvará de licença.
 
§ 5º - A pessoa jurídica que comprovar que o resultado financeiro obtido
com a venda do óleo e ou gordura animal  coletados é aplicado totalmente
em projetos sociais e ambientais sem fins lucrativos, terá um desconto
de 90% do valor cobrado pelo alvará de licença.
 

Art. 3º - As  pessoas  jurídicas  e  físicas  que  realizam a  coleta
do óleo e gordura de uso  culinário deverão  emitir  aos estabelecimentos
comerciais e industriais, quando retirarem o óleo e ou gordura, um
comprovante de retirada.

Parágrafo único. O comprovante mencionado neste artigo deverá ser
emitido em 03 (três) vias da seguinte forma:
I –  a primeira  via do  comprovante será  entregue ao  gerador do  resíduo
no ato da coleta; 
II – a segunda via  será  entregue à  Secretaria Municipal  de Defesa do
Ambiente para fins de comprovações futuras; 
III – a  terceira  via permanecerá com o responsável  pela  coleta para  fins
de comprovação do serviço.

 
Art. 4º - As pessoas jurídicas  ou físicas devidamente cadastradas

na secretaria municipal de defesa do meio ambiente, que coletam o óleo
vegetal e gorduras de origem animal deverão comprovar a forma que
estão descartando o óleo e gordura coletados, como também a borra
que obrigatoriamente deverá ser retirada nos estabelecimentos das
pessoas jurídicas e físicas.
  
§ 1º A pessoa jurídica ou física que realizar essa coleta deverá comprovar
junto à secretaria municipal de defesa do meio ambiente se estão
orientando aos gerados do óleo usado e gordura que a borra das frituras
deverá ser entregue a quem estiver coletando o óleo e ou gordura
 

Art. 5º - A pessoa jurídica e ou física que coletam o óleo e gordura
mencionados nesta lei, se não estiver armazenando e descartando
corretamente o óleo e ou a gordura e as borras, terá o alvará de licença
suspenso até a adequação das medidas corretas ou por um (01) ano.

Parágrafo Único – a reincidência, a não adequação ou a
desobediência no que determina o caput deste artigo implicará em
suspensão definitiva ao infrator.
 
  Art. 6º - O programa de que trata esta Lei determina a secretaria
municipal de educação que estabeleça nas escolas municipais um espaço
para o recebimento do óleo vegetal e ou gordura animal, para que alunos
e comunidade onde se encontra instalada as escolas possam levar em
garrafa pet ou em outro recipiente o óleo e a gordura, usados em suas
residências, em estabelecimentos comerciais e industriais.
 
§ 1º - O óleo e gordura entregues nas escolas só poderão ser retirados
por uma pessoa jurídica devidamente inscrita na secretaria de defesa
do meio ambiente.
 
§ 2º - A secretaria municipal de defesa do meio ambiente deverá informar
as escolas sobre qual ou quais pessoas jurídicas que estão autorizadas
retirarem o óleo e gordura mencionadas nesta lei.
 
§ 3º - A retirada do óleo e gordura das escolas deverá ser feita mediante
recibo dado pelo pessoa jurídica a direção das escolas, constando a
quantidade de óleo e ou gordura retirados.  
 

Art. 7º - O programa de que trata esta Lei determina a secretaria
municipal de saúde para que seja realizada permanente fiscalização
sobre indústria de alimentos, hotéis, restaurantes e similares, geradoras
do óleo e gordura que trata essa lei, para constatar se estão armazenando
e descartando corretamente o óleo e gordura que trata essa lei.

Art. 8º -. As despesas decorrentes com a execução da presente
lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
                                                                         

Sala das Sessões, 08 de maio de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 28/06/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º 3.042/2018 DE 08 DE MAIO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 22/2018 – Vereador Rafael de Oliveira Tavares)

Dispõe sobre a instituição do Programa
Guardiões do rio Preto do Município de
Valença e dá outras providências.

Art. 1°    Fica Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal autorizado
a instituir no município de Valença o Programa “Guardiões do Rio Preto”,
destinados especificamente para proteção das margens do Rio Preto,
que corta o município, observando-se sempre as limitações impostas
pela legislação pertinente ao assunto.

Art. 2°    Caberá aos Guardiões do Rio Preto,  a vigilância diária,
a sua guarda, reflorestamento da mata ciliar, limpeza e proteção da suas
margens e leito do rio, dentro da jurisdição do município.

Art. 3°     Os Guardiões  do Rio  Preto  ficam  subordinados  à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 4°    Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar parcerias
para a implantação do presente projeto.

Art. 5°     Esta  Lei  entra em  vigor  na data  de sua  publicação
devendo ser regulamentada por decreto do Executivo no prazo de 90
(noventa) dias após sua publicação.

Art. 6º     Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 08 de maio de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 28/06/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.057/2018 DE 26 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 38/2018 – Mensagem 16/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Altera o Anexo Fiscal, da Lei
Ordinária nº. 3.015, de 21 de dezembro de
2017, que dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2018.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

Art. 1° - O Anexo Fiscal, Relação da Proposta da Receita, da Lei
Complementar nº. 3.015, de 21 de dezembro de 2017, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Valença

Acrescido das rubricas abaixo discriminadas:

ENTIDADE 8 – INSTITUTO MUN. DE PREV. SOC. DOS SERV. PUB. DE
VALENÇA

Art. 2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
                                                                        

Sala das Sessões, 26 de junho de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º 3.064/2018 DE 28 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 56/2018 – Mensagem 22/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Dispõe sobre abertura de
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), e dá outras
providências.”

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 codificadas:

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes 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 dotações do orçamento municipal em vigor:

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

                                                                                                
Sala das Sessões, 28 de junho de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Receita Conta da Receita Especificação Recurso/Detalham./Aplic. Educação Saúde Valor

4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial    00.01.0000.000000.00.00.00   Não   Não 3.358.300,00

4.1.1.1.8.02.3.5.00.00.00
Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISS 
Eletrônico)

00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 1.626.000,00

4.1.1.3.0.00.1.1.01.00.00
Contribuição de Iluminação 
Pública 00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 676.600,00

4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza 00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 2.300.000,00

4.1.1.1.8.02.5.1.00.00.00 Simples Nacional SNA (ISS) - 
Principal 00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 500.000,00

4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota – Parte do Fundo de 
Participação dos Municípios - 
Principal

00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 27.395.268,82

4.1.7.2.8.01.11.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS – 
Principal 

00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 24.838.222,34

Receita Conta da Receita Especificação Recurso/Detalham./Aplic. Educação Saúde Valor

.............................. ................... ................................. ............. ........ ...................

................................. ................... ................................. ............. ........ ...................

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00
Outras Receitas – Primárias -
Principal

00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 2.800.000,00

4.7.2.1.0.29.0.1.00.00.00

4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00
Outras Receitas –
Financeiras - Principal 00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 20.000,00

Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil
– Intra-Orçam.

00.01.0000.000000.00.00.00 Não Não 5.537.231,28

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

4.4.90.52.99.00.00 017 200.000,00

4.4.90.52.99.00.00 000 58.839,70

TOTAL 258.839,70

08.244.0016.2216
Rede de Serviços de 
Proteção Social Básica

04.01

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.1.90.04.00.00.00 000 28.839,70

3.1.91.13.00.00.00 000 30.000,00

TOTAL 58.839,70

Manutenção e Gestão 
do Fundo Municipal de 
Assistência Social

04.01 08.122.0030.2121
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LEI N.º 3.065/2018 DE 28 JUNHO DE 2018.

(Projeto de Lei n.º 63/2018 – Mensagem 26/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Dispõe sobre abertura de
Crédito Especial até o valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), e dá outras
providências.”

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$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
para atender as despesas, assim codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.3.90.30.99.99.00 017 48.000,00

3.3.90.39.99.00.00 017 12.000,00

TOTAL 60.000,00

Manutenção da Casa 
da Criança e do 
Adolescente

08.243.0016.213004.01

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes de repasse do Ministério
do Desenvolvimento Social.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica Recurso Valor da 

Dotação

3.3.90.30.99.99.00 000 567.250,00

3.3.90.36.99.00.00 000 133.500,00

3.3.90.39.99.99.00 000 634.250,00

TOTAL 1.335.000,00

12.361.0002.2217

Transferência de 
Recursos Financeiros 
a Título de Apoio pelo 
FPM

02.08

LEI N.º 3.067/2018 DE 28 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 67/2018 – Mensagem 30/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Dispõe sobre abertura de
Crédito Especial até o valor  de R$
1.335.000,00 (um milhão, trezentos e trinta
e cinco mil reais), e dá outras
providências.”

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$ 1.335.000,00 (um milhão,
trezentos e trinta e cinco mil reais), para atender as despesas, assim
codificadas:

Art. 2º - Para abertura do Crédito Especial mencionado no artigo
anterior, serão utilizados recursos decorrentes da transferência de
recursos financeiros, a título de apoio, pelo Fundo de Participação dos
Municípios-FPM.

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

Sala das Sessões, 28 de junho de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

 Lei Complementar  n.º 212/2018
De: 29 de maio de 2018
(Autoria: Mesa Diretora)

Cria o Cargo de Coordenador do PROCON e
altera a Lei Complementar n. 187/2015, bem
como altera o Anexo V da Lei Complementar
nº 194 de 31 de janeiro de 2017.

Art. 1º. Fica criado o Cargo Comissionado de Coordenador do
Procon, com sua consequente inclusão, enquadramento e vencimento
no quadro do artigo 19 da Lei Complementar n. 187/2015.

Art. 2º. Fica criada no Título I, do Capitulo II, da Lei Complementar
n. 187/2015 a Seção VI – DO PROCON.

Art. 3º. Ficam criados os artigos 11-A, 11-B e 11-C na Lei
Complementar n. 187/2015, com a seguinte redação:

Art. 11-A. O PROCON será órgão de serviço da Câmara
Municipal de Valença de Proteção e Defesa do Consumidor,
ligado a Presidência e a Comissão Permanente de
Proteção e Defesa do Consumidor da Câmara, com o fim
de atender as reclamações relativas à relação de consumo
no âmbito territorial do município de Valença, podendo
exercer inclusive fiscalização e composição de conflitos.

Art. 11-B. O PROCON terá estrutura funcional
compreendida de Coordenador e atendentes, esses que
serão estagiários de direito, indicados pelo convênio
firmado entre a Câmara Municipal de Valença, CESVA/FDV
– Centro de Ensino Superior de Valença – Faculdade de
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Direito de Valença e a OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil Sétima Subseção de Valença e Rio das Flores.
Art. 11-C. O cargo comissionado de Coordenador do
Procon obrigatoriamente será preenchido por bacharel em
direito, bem como suas atribuições compreendem no
desenvolvimento do sistema de atendimento ao público,
sua fiscalização, supervisão de audiências de conciliação
e do trabalho a ser desenvolvido, além de outras mais
inerentes ao cargo.

Art. 4º. Fica inserido no anexo V da Lei Complementar n. 187/2015
o Cargo Comissionado de Coordenador do Procon com símbolo “CC-CP”
com vencimento de R$ 3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta  reais).

Art. 5º - O cargo em comissão da Mesa Diretora, de nomenclatura
ASSISTENTE JURÍDICO, simbologia CC-AJ, do Anexo V, da Lei
Complementar 187, de 14 de julho de 2015, alterado pelo art. 36-A da
Lei Complementar 194, de 31 de janeiro de 2017, no qual deu nova
redação a este anexo V, passa a vigorar com a seguinte redação:

CARGOS SÍMBOLO VENCIMENTO R$ QTE

.... .... .... ....

COORDENADOR DO PROCON CC-CP 3.870,00 1

ASSISTENTE JURÍDICO CC-AJ 3.870,00 1

.... .... .... ....

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 29 de maio de 2017.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 28/06/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

 Lei Complementar  n.º 213/2018
De: 26 de junho de 2018
(Autoria: Mensagem 12/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Altera a Lei Complementar nº.
127, de 16 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre alteração na legislação
tributária do Município de Valença/RJ, e
dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

Art. 1° - O art. 4º caput, incisos X, XIV, XVII, da Lei Complementar
nº. 127, de 16 de dezembro de 2009, passam a vigorar com nova redação,
e ainda, acrescido dos incisos XXI, XXII, XXIII, parágrafos 4º, 5º e 6º:

“Art. 4º - O serviço considera-se prestado, e o imposto,
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta

do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando
o imposto será devido no local:

I - .........................................
II - ........................................

.............................................

X – do florestamento, reflorestamento, semeadura,
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração
florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação,
manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e
por quaisquer meios;
..............................................

XIV – dos bens, dos semoventes ou do domicílio das
pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
...............................................

XVII – do Município onde está sendo executado o
transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da
lista anexa;
...............................................

XXI – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens
4.22, 4.23 e 5.09;
XXII – do domicílio do tomador do serviço no caso dos
serviços prestados pelas administradoras de cartão de
crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;
XXIII – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens
10.04 e 15.09;”

§ 4o Na  hipótese  de  descumprimento  do  disposto
no caput ou no § 1o, ambos do art. 5 o-A desta Lei
Complementar, o imposto será devido no local do
estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço
ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado. 
§ 5o  No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e
15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado
como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física
tomadora do serviço, conforme informação prestada por
este. 
§ 6o  No caso dos serviços prestados pelas administradoras
de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01,
os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações
efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio
do tomador do serviço.

Art. 2º - O Capítulo II, Seção I, da Lei Complementar nº. 127, de
16 de dezembro de 2009, passa a vigorar acrescido do art. 5º-A, art. 5º-
B e parágrafo único, com a seguinte redação:

“Art. 5-A. A alíquota máxima do Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza é de 5% (cinco por cento).
Art. 5o-B.  A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).  
Parágrafo único: O imposto não será objeto de concessão
de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou
financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de
crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra
forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga
tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota
mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a
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que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da Lei
Complementar.”

Art. 3º - A lista de serviços, Anexo I, da Lei Complementar nº. 127,
de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar com às seguintes alterações:

“ANEXO I – LISTA DE SERVIÇOS

1 -...................................................................................
.......................................................................................
1.03 - Processamento,  armazenamento  ou  hospedagem
de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,
aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos,
e congêneres.
1.04 - Elaboração de programas de computadores,
inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.
.............................................................................................
.............................................................................................
1.09 - Disponibilização,  sem  cessão  definitiva,  de
conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e
periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que
trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita
ao ICMS).
.............................................................................................
6 - ..................................................................................
.............................................................................................
6.06 - Aplicação de  tatuagens, piercings e congêneres.
7 - .................................................................................
.............................................................................................
7.14 - Florestamento,  reflorestamento,  semeadura,
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração
florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios.
.............................................................................................
11 - ..............................................................................
.............................................................................................
11.02 - Vigilância,  segurança ou monitoramento de bens,
pessoas e semoventes.
.............................................................................................
13 - ...............................................................................
.............................................................................................
13.04 - Composição  gráfica,  inclusive  confecção  de
impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior
operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que
deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas,
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e
manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos
ao ICMS.
14 - ................................................................................
.............................................................................................
14.05 - Restauração,  recondicionamento,
acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e
congêneres de objetos quaisquer.
.............................................................................................
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.
.............................................................................................
16 - ...............................................................................

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza
municipal.
17 - ................................................................................
.............................................................................................
17.24 - Inserção  de  textos,  desenhos  e outros materiais
de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto
em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção
livre e gratuita).
.............................................................................................

25 - ................................................................................
.............................................................................................
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e
partes de corpos cadavéricos.
.............................................................................................
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para
sepultamento.”
............................................................................................

Art. 4º - O Anexo III – ALÍQUOTAS DE ISSQN, da Lei
Complementar nº. 127, de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar
acrescido dos serviços abaixo discriminados, com às alíquotas
correspondentes:

“ANEXO III – ALÍQUOTAS DE ISSQN
- ART. 13 –

1......................................................................................
..................................................................................
1.03 - Processamento,  armazenamento  ou  hospedagem
de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,
aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos,
e congêneres – Alíquota ...............
1.04 - Elaboração de programas de computadores,
inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da
arquitetura construtiva da máquina em que o programa será
executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres –
Alíquota ................................................................
........................................................................................
1.09 - Disponibilização,  sem  cessão  definitiva,  de
conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e
periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que
trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita
ao ICMS) – Alíquota 5%;
6 - ..................................................................................
.......................................................................................
6.06 - Aplicação de  tatuagens, piercings e  congêneres –
Alíquota 5%;
7 - ..................................................................................
.......................................................................................
7.14 - Florestamento,  reflorestamento,  semeadura,
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita,
corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração
florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da
formação, manutenção e colheita de florestas, para
quaisquer fins e por quaisquer meios – Alíquota
..................................................................
....................................................................................
11 - ..............................................................................
.....................................................................................
11.02 - Vigilância,  segurança ou monitoramento de bens,
pessoas e semoventes – Alíquota
...............................................
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.....................................................................................
13 - ...............................................................................
.......................................................................................
13.04 - Composição  gráfica,  inclusive  confecção  de
impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia,
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior
operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que
deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas,
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e
manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos
ao ICMS – Alíquota .........................................
14 - ................................................................................
.......................................................................................
14.05 - Restauração,  recondicionamento,
acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e
congêneres de objetos quaisquer – Alíquota
..................................
......................................................................................
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento –
Alíquota 5%;
.....................................................................................
16 - ...............................................................................
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros –
Alíquota...........
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal
– Alíquota 4%;
.....................................................................
17 - ................................................................................
........................................................................................
17.24 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais
de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto
em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção
livre e gratuita) – Alíquota 5%;
......................................................................................
25 - ................................................................................
......................................................................................
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e
partes de corpos cadavéricos – Alíquota
...............................................
.......................................................................................
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para
sepultamento – Alíquota  5%.”
.........................................................................................

Art. 5°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2017.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

 Lei Complementar  n.º 214/2018
De: 26 de junho de 2018
(Autoria: Mensagem 25/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Altera a Lei Complementar nº.
28, de 28 de setembro, de 1999, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Valença, e dá
outras providências.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

Art. 1° - O Capítulo XV, do Título II, da Lei Complementar nº. 28, de 28
de setembro de 1999, passa a vigorar com nova redação, e ainda, acrescido
do art. 81-A, §1º, I e II, §2º,§3º,§4º,§5º,§6º e parágrafo único, §7º,§8º, I, II e III,
§9º, §10 e art. 81-B,§1º,§2º,§3º,§4º, §5º, §6º,§7º,§8º,§9º e §10:

“CAPÍTULO XV
DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

Art. 80 - ...................................................
I - .............................................................
II - .............................................................
Parágrafo Único:  ............................................................

Art. 81 - ....................................................

Art. 81-A – O servidor público estável poderá ser cedido
para ter exercício em outro órgão ou entidade da
Administração Pública Direta ou Indireta, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios.

§1º - Para efeito deste artigo, entende-se por:

I - órgão cessionário: o órgão onde o servidor irá exercer
suas atividades;
II - órgão cedente: o órgão de origem e lotação do servidor
cedido;

§2º - É o Prefeito Municipal a autoridade competente para
autorizar a cessão do servidor público, que far-se-á
mediante convênio a ser publicado no Boletim Oficial do
Município.

§3º - A cessão será concedida pelo prazo de até 04 (quatro)
anos, podendo ser prorrogada no interesse dos órgãos ou
das entidades cedentes e cessionárias, mediante decisão
fundamentada.

§4º - O tempo de serviço prestado pelo servidor cedido
será contado integralmente para todos os efeitos.

§5º - A cessão poderá ser feita com ou sem ônus para o
Município, conforme estabelecido no convênio.

§6º – Cabendo o ônus ao órgão cessionário, este será
realizado por reembolso dos valores até o 20º dia do mês
subsequente, que serão apresentados mensalmente pelo
órgão cedente, discriminados os valores para o servidor e
por parcela remuneratória.

Parágrafo único: Se, decorridos 60 (sessenta) dias do prazo
previsto no caput, o convenente não realizar o
ressarcimento das despesas, será procedida a suspensão
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do pagamento e o imediato retorno do servidor ao órgão
de origem.

§7º – A cessão que se refere este artigo não poderá exceder
a 20 (vinte) servidores por órgão ou entidade.

§8º – É vedada à cessão de servidor:

I - durante o estágio probatório;
II – que esteja respondendo processo administrativo ou
sindicância;
III – que esteja afastado de seu cargo, a qualquer título.

§9º – A qualquer tempo a cessão de servidor poderá ser
revogada, seja por decisão do ente cedente ou do
cessionário, ou ainda por solicitação do servidor cedido.

§10 – As cessões dos servidores que não estiverem nos
moldes estabelecidos por este Capítulo, terão prazo de 30
(trinta) dias da publ icação da mesma para sua
regularização, sob pena dos responsáveis cometerem os
crimes previstos em leis específicas.

Art. 81-B – Para efeito deste Capítulo, considera-se
permuta a troca de servidor público municipal estável por
outro, de órgão ou entidade diversa, desde que sejam de
mesma categoria, área de atuação ou afins.

§1º - O servidor recebido, através da permuta, será alocado
para desempenhar suas funções na área que atua no
Município de origem.

§2º - O servidor recebido em permuta receberá vencimento
através do Município de origem.

§3º - É vedada a permuta de servidor em estágio probatório.

§4º - O tempo de serviço prestado pelo servidor permutado
será contado integralmente para todos os efeitos.

§5º - A permuta terá duração de até 02 (dois) anos, podendo
ser renovada por igual período, observada a conveniência
da Administração Pública.

§6º – A permuta só se efetivará desde que haja
concordância expressa dos (as) servidores (as) envolvidos
(as) e conveniência da Administração Pública.

§7º - A permuta far-se-á mediante Portaria do Chefe do
Poder Executivo, a ser publicada no Boletim Oficial do
Município.

§8º - Havendo falta ao serviço público, será encaminhado
ofício de comunicação ao órgão responsável  pelo
pagamento do servidor permutado, a fim de que sejam
tomadas medidas cabíveis, evitando danos ao erário
público.

§9º - A permuta poderá ser desfeita prematuramente por
assentimento de ambos os Municípios acordantes, ou por
qualquer dos servidores envolvidos.

§10 - Findo o período de renovação da permuta, o servidor
deverá retornar ao seu cargo de origem.”

Art. 2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar
nº. 118, de 07 de outubro de 2009 e Lei Ordinária nº. 2.448, de 17 de
junho de 2009.

Sala das Sessões, 26 de junho de 2017.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

 Lei Complementar  n.º 215/2018
De: 28 de junho de 2018
(Autoria: Mensagem 29/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Altera e acrescenta,
dispositivos à Seção V, do Capítulo II, do
Título V, da Lei Complementar nº. 28, de
28 de setembro de 1999, Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, e ainda,
acrescenta dispositivos à Seção III, do
Capítulo V, do Título II, da Lei nº. 2.549, de
10 de novembro de 2010, que dispõe
sobre o Estatuto dos Profissionais da
Educação no Município de Valença.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.

Art. 1º - A Seção V, do Capítulo II, do Título V, da Lei Complementar
nº. 28, de 28 de setembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação e ainda acrescida do §7º, I e II, e § 8º:

“Seção V
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 194 - ........................................................
........................................................................
........................................................................

§4º – Ao servidor fica assegurado o direito a redução, em
50% (cinquenta por cento), da carga horária de trabalho,
enquanto responsável  por pessoa portadora de
necessidades especiais e/ou acometida de enfermidades:

a) A responsabilidade do servidor por outra pessoa decorre
do parentesco,  cônjuge ou companheiro, padrasto ou
madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral
consangüíneo ou afim até o segundo grau civil.
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b) é vedado ao servidor, o acúmulo de responsabilidade
sobre a mesma pessoa portadora de necessidades
especiais e/ou acometida de enfermidades.

§5º – Para fins desta Lei, entende-se por necessidades
especiais, as situações de deficiências físicas ou mentais,
nas quais a presença do servidor seja fundamental na
complementação do processo terapêutico ou na promoção
de uma maior integração do paciente na sociedade:

a) a caracterização da responsabilidade que trata a alínea
‘a’, do §4º, dependerá de verificação mediante expedição
de laudo técnico, bem como, estudo social que deverá
identificar o grupo familiar, a vulnerabilidade e todas as
possibilidades de co-responsabilidade pessoal e financeira
dos representantes legais.

b) ............................................................

c) ...........................................................

d).............................................................

e) Revogado.

§6º - Revogado.

§7º - A redução da carga horária será concedida com:

I – vencimento integral, quando até 1 (um) mês;
II – 2/3 (dois terços) do vencimento, quando exceder a um
mês 1 (mês) e  até 3 (três) meses;
III – ½ metade do vencimento, quando exceder a 3 (três)
meses até 1 (um) ano.

§8º - O ato de redução de carga horária é provisório e
deverá observar o interregno de 1 (um) ano entre seu
término e nova concessão.”

Art. 2° - A Seção III, do Capítulo V, do Título II, da Lei
Complementar nº. 2.549, de 10 de novembro de 2010, passa a vigorar
acrescida do artigo 62-A, §§ 1º e 2º, art. 62-B, §1º, §2º, §3º, §4º, I e II,
§5º e §6º, com a seguinte redação:

“Seção III
Da Licença por motivo de Doença em Pessoa da Família

..................................................................

Art. 62 – A – Ao servidor fica assegurado o direito a redução,
em 50% (cinquenta por cento), da carga horária de trabalho,
enquanto responsável  por pessoa portadora de
necessidades especiais e/ou acometida de enfermidades.

§1º - A responsabilidade do servidor por outra pessoa
decorre do parentesco,  cônjuge ou companheiro, padrasto
ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e
colateral consangüíneo ou afim até o segundo grau civil.

§2º - É vedado ao servidor, o acúmulo de responsabilidade
sobre a mesma pessoa portadora de necessidades
especiais e/ou acometida de enfermidades.

Art. 62- B – Para fins desta Lei, entende-se por necessidades
especiais, as situações de deficiências físicas ou mentais,
nas quais a presença do servidor seja fundamental na
complementação do processo terapêutico ou na promoção
de uma maior integração do paciente na sociedade.

§1º - A caracterização da responsabilidade que trata o §1º
do art. 62-A dependerá de verificação mediante expedição
de laudo técnico, bem como, estudo social que deverá
identificar o grupo familiar, a vulnerabilidade e todas as
possibilidades de co-responsabilidade pessoal e financeira
dos representantes legais.

§2º - Os laudos técnicos serão expedidos ou homologados
por órgão do Município.

§3º - Compete a Secretaria Municipal de Saúde ou pessoa
por ela designada expedir os atos de redução da carga
horária dos servidores.

§4º - A redução da carga horária será concedida com:

I – vencimento integral, quando até 1 (um) mês;
II – 2/3 (dois terços) do vencimento, quando exceder a um
mês 1 (mês) e  até 3 (três) meses;
III – ½ metade do vencimento, quando exceder a 3 (três)
meses até 1 (um) ano.

§5º - O ato de redução de carga horária deverá ser
renovado periodicamente, não podendo sua validade se
estender por mais de 3 (três) meses nos casos de
necessidades eventuais, e por mais de 1 (um) ano, nos
casos de necessidades duradouras.

§6º - O ato de redução de carga horária é provisório e
deverá observar o interregno de 1 (um) ano entre seu
término e nova concessão.”

Art. 3°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 28 de junho de 2017.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente LEI.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 03/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito


