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Pregoeiro

73 20 Unid
Cartucho 60 (preto) para impressora
HP - novo (original ou similar)

S. Jorge 63,00 Maytoner

74 10 Unid
Cartucho 74 para impressora HP -
novo (original ou similar)

S. Jorge 58,00 Maytoner

75 10 Unid
Cartucho 75 para impressora HP -
novo (original ou similar)

S. Jorge 59,00 Maytoner

76 20 Unid
Cartucho 21 para impressora HP -
novo (original ou similar)

R Targino 39,00 Top Collor

77 100 Unid Cartucho 85A para impressora HP -
novo (original ou similar)

S. Jorge 35,00 Maytoner

78 1 Unid

Impressora Multifuncional tanque de
tinta – conectividade UBS e WiFi –
resolução de impressão: mínimo de
5.000 x 1.400 dpi – velocidade:
mínimo 20 ppm preto e 15 ppm
colorido.

Silveira 
MP

1.105,00 Epson

79 50 Unid Toner para impressora Ricoh 3510 S. Jorge 152,00 Maytoner

80 20 Unid
Adaptador Wireless USB com
antena 150 Mbps

Classe 36,00 3D

81 10 Unid Filtro de linha com 6 tomadas Silveira 
MP

28,00 Leadership

82 15 Unid Extensão de tomada com 3 mts
Silveira 

MP 19,00 Importado

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

LEI N.º 3.058/2018 DE 26 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 42/2018 – Mensagem 17/2018 do Poder Executivo)

A Câmara Municipal de VALENÇA decreta e eu, LUIZ FERNANDO
FURTADO DA GRAÇA, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar  nº 101, de 4
de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o
exercício de 2019, compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública municipal;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do
Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e
encargos sociais;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; e

VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 2º A elaboração e aprovação do Projeto de Lei Orçamentário
de 2019 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com as
metas fiscais, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais
constante desta Lei.

Parágrafo único. Integram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os Anexos
de Metas Fiscais e Riscos Fiscais de que trata o art. 4°, §§ 1º, 2º e 3º da
Lei Complementar n° 101, de 2000:

I - Demonstrativo I - Metas Anuais;

II - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;

III - Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

IV - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;

V - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;

VI - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
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VII - Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do RPPS;

VIII - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;

IX - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado;

X - Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para
as Receitas - Total das Receitas;

XI - Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes
de Receitas;

XII - Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para
as Despesas - Total das Despesas;

XIII - Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais
Despesas;

XIV - Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas  Anuais
para o Resultado  Primário;

XV - Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas  Anuais
para o Resultado  Nominal;

 XVI - Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas  Anuais
para o Montante da Dívida;

XVII - Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

XVIII - Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

XIX - Anexo VIII - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos
;
XX - Anexo IX - Relatório sobre Projetos em Execução e Despesas com
Conservação do Patrimônio Público;

XXI - Anexo X - Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações; e

XXII - Anexo XI - Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por
Programas.

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Pública Municipal
para o exercício de 2019, são as constantes do Anexo de Prioridades e
Metas desta Lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos e
na Lei Orçamentária de 2019 e na sua execução, não se constituindo,
todavia, em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. Fica vedada a adoção pelo Poder Executivo, durante
a execução orçamentária, de categorias de prioridades que não estejam
contempladas nesta Lei.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental
visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado
por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam
de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário
à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de   operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das
quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços;

V - subtítulo, o menor nível de categoria de programação, sendo utilizado,
especialmente, para especificar a localização física da ação; e

VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional,
agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior
nível da classificação institucional;

VII - concedente, o órgão ou a entidade da administração pública direta
ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros,
inclusive os decorrentes de descentralização de créditos orçamentários;

VIII - convenente, o órgão ou a entidade da administração pública direta
ou indireta dos governos federal, estaduais, municipais, e as entidades
privadas, com os quais a Administração Municipal pactue a transferência
de recursos f inanceiros, inclusive quando decorrentes de
descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades
federais constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

IX - descentralização de créditos orçamentários, a transferência de
créditos constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no
âmbito do mesmo órgão ou entidade ou entre estes;

X - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da
unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e
arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos
tributos de competência de outras esferas de governo;

XI - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra,
forneça o bem ou preste o serviço;

XII - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa,
inclusive sua inscrição em restos a pagar; e

XIII - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos
a pagar já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os
seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais,
especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e
a subfunção às quais se vinculam, na forma do anexo que integra a
Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e
Gestão.

§ 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão
identificadas no projeto de lei orçamentária e na respectiva Lei por
programas e respectivos projetos, atividades ou operações especiais,
com indicação do produto, da unidade de media e da meta física.

§ 4º O produto e a unidade de medida a que se refere o § 3º deverão ser
os mesmos especificados para cada ação constante do Plano Plurianual
2018/ 2021.
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§ 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas
segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais.

§ 6º As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão
observar o mesmo código, independentemente da unidade executora.

§ 7º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de
um programa.

§ 8º A subfunção, nível de agregação imediatamente inferior à função,
deverá evidenciar cada área da atuação governamental, ainda que esta
seja viabilizada com a transferência de recursos a entidades públicas e
privadas.

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como das empresas
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que o
Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e que dela recebam recursos do Tesouro Municipal.

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente
a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em
consonância com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de
1999, do Ministério do Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial
nº 163, de 04 de maio de 2001, a discriminação da despesa será
apresentada por unidade orçamentária, detalhada por categoria da
programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações,
especificando a esfera orçamentária,   o grupo de natureza de despesa,
a modalidade de aplicação, o elemento de despesa, o identificador de
uso, o grupo de destinação  de recursos e a especif icação das
destinações de recursos.

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento
é fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento das empresas
estatais (I).

§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de
elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de
gasto, conforme a seguir discriminados:

I - pessoal e encargos sociais - 1;

II - juros e encargos da dívida - 2;

III - outras despesas correntes - 3;

IV - investimentos - 4;

V - inversões financeiras - 5; e

VI - amortização da dívida - 6.

§ 3º A Reserva de Contingência, prevista no art. 22 desta Lei, será
identificada pelo dígito “9”, no que se refere ao grupo de natureza de
despesa.

§ 4º Nenhuma ação poderá conter, simultaneamente, dotações
destinadas a despesas financeiras e primárias.

§ 5º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão
aplicados:

I - mediante transferência financeira:

a) a outras esferas de Governo, seus órgãos, fundos ou entidades; ou

b) diretamente a entidades privadas sem fins lucrativos e outras
instituições; ou

II - diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por
outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

§ 6º O orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos
discriminarão a despesa, no mínimo, por elemento de despesa, conforme
art. 15 da Lei nº4.320, de 1964.

§ 7º É vedada a execução orçamentária com modalidade de aplicação
indefinida.

§ 8º As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a
arrecadação segundo as naturezas de receita e o identificador de uso, o
grupo de destinação de recursos e a especificação das destinações de
recursos.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo
encaminhará a Câmara Municipal, será composto de:

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos
referenciados nos artigos 2º e 22, incisos III, IV e parágrafo único da Lei
nº 4.320, de 1964;

III - anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando
a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

V - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º,
inciso II, da Constituição, na forma definida nesta Lei.

Parágrafo único. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentária
a que se refere o inciso II deste artigo, os seguintes demonstrativos:

I - Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas, conforme o
Anexo 1, da Lei nº 4.320 de 1964;

II - Receita por Categorias Econômicas, conforme o Anexo 2, da Lei nº
4.320, de 1964;

III - Natureza da Despesa por Categorias Econômicas, conforme o Anexo
2, da Lei nº 4.320, de 1964;

IV - Funções e Subfunções de Governo, conforme o Anexo 5, da Lei nº
4.320, de 1964;

V - Programa de Trabalho de Governo, conforme o Anexo 6, da Lei nº
4.320, de 1964;

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações
Especiais, conforme o Anexo 7, da Lei nº 4.320, de 1964;

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas
conforme o Vínculo com os Recursos, conforme o Anexo 8, da Lei nº
4.320, de 1964;

VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme o
Anexo 9, da Lei nº 4.320, de 1964;
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IX - Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme art. 22, Inciso III,
da Lei nº 4.320, de 1964 e art. 12, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

X - Demonstrativo da Evolução da Despesa, conforme art. 22, Inciso III,
da Lei nº 4.320, de 1964;

XI - Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações
Especiais por Categoria de Programação, com identif icação da
Classif icação Institucional, Funcional Programática, Categoria
Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos,
Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento;

XII - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principais finalidades com a respectiva legislação;

XIII - demonstrativo da aplicação dos recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal
nº 9.394, de 1996;

XIV - demonstrativo da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica   e Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB;

XV - demonstrativo da receita corrente líquida com base no art. 2º, inciso
IV, da Lei Complementar nº 101, de 2000;

XVI - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento
do disposto no art. 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar
nº 101, de 2000; e

XVII - demonstrativo da aplicação dos recursos reservados à saúde de
que trata a Emenda Constitucional nº 29.

Art. 8º A Mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária
conterá:

I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira,
documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos
de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros
exigíveis; e

II - justificativa da estimativa e fixação, respectivamente, dos principais
agregados da receita e despesa.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 9º A estimativa da receita e a fixação da despesa, constante
do projeto de lei orçamentária, serão elaboradas a preços correntes do
exercício a que se refere.

Art. 10. A abertura de créditos suplementares e especiais
dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa e será
precedida de justificativa do cancelamento e do reforço das dotações,
nos termos da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 11. Na programação da despesa, não poderão ser fixadas
despesas, sem que estejam definidas as fontes de recursos.

Art. 12. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para
investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo
estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusão.

Seção II
Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas

Art. 13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei
orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário
necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração
municipal.

Seção III
Do Incentivo à Participação Popular

Art. 14. O projeto de lei orçamentária anual, relativo ao exercício
de 2019, deve assegurar o controle social e a transparência na execução
do orçamento:

I - o princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a
participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento;

II - o princípio de transparência implica, alem da observação do princípio
constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis para
garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao
orçamento.

Art. 15. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo
de elaboração e fiscalização do orçamento, através da definição das
prioridades de investimentos de interesse local, mediante regular
processo de consulta.

Seção IV
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho

Art. 16. Na de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no
caput do art. 9º, e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei Complementar nº
101, de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à
respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira.

§ 1º O montante da limitação a ser procedida por cada Poder referido no
caput deste artigo será estabelecido de forma proporcional à participação
de cada um na base contingenciável.

§ 2º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigações constitucionais e legais do município e as despesas
destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 3º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira
de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas
abaixo hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais; e

II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto
no art. 45, da Lei Complementar nº 101 de 2000.

§ 4º Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo o Poder
Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá
tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
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Seção V
Da Inclusão de Novos Projetos e Conservação do Patrimônio

Público

Art. 17. Observadas as prioridades a que se refere o art. 3º desta
Lei, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais,      somente incluirão
novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo
da Administração Direta, das autarquias, dos fundos especiais,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista se:

I - houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em
andamento;

II - estiverem preservados os recursos necessários à conservação do
patrimônio público;

III - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; e

IV - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos
federais, estaduais ou de operações de crédito, com objetivo de concluir
etapas de uma ação municipal.

Seção VI
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes

Art. 18. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar nº 101,
de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º,
aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.6666. de 1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços
e compras.

Seção VII
Da Destinação de Recursos para Entidades Públicas e Privadas

Art. 19. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus
créditos adicionais, de quaisquer recursos do Município, para clubes,
associações de servidores e de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos,
de atividades de natureza continuada de atendimento direto ao público
nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura ou que
estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a
entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de
funcionamento regular nos últimos dois anos emitida no exercício de
2018 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 2º As entidades privadas benef iciadas com recursos públicos
municipais, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder
Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste
artigo, a inclusão de dotações na Lei Orçamentária e sua execução,
dependerão, ainda de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na
concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de
desvio de finalidade; e

II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo
convênio.

§ 4º A concessão de benefício de que trata o caput deste artigo deverá
estar definida em lei específica.

Seção VIII
Da Autorização para Custeio de Despesas de Competência da

União e do Estado

Art. 20. A inclusão, na lei orçamentária anual, de transferências
de recursos para o custeio de despesa de outros entes da Federação
somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o
atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes
do art. 62, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Seção IX
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 21. O orçamento de investimento, previsto no art. 165, § 5º,
inciso II, da Constituição Federal, será representado, para       cada
empresa em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. O detalhamento das fontes de financiamento do
investimento de cada entidade referida neste artigo será  de forma a
evidenciar os recursos:

I - gerados pela empresa;

II - oriundos de transferências do Município;

III - oriundos de operações de crédito internas e externas; e

IV - de outras origens, que não as compreendidas nos incisos anteriores.

Seção X
Da Destinação de Reserva de Contingência

Art. 22. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de
contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento
fiscal, no valor até 2% (dois por cento) da receita corrente líquida prevista
para o exercício de 2019, destinada ao  atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Seção XI
Das Normas para Controle de Custos e Avaliação de Resultado

Art. 23. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição
de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações
de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual
será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua
execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta
avaliação dos resultados.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 24. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento
da despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a
previdência social.

Art. 25. O projeto de Lei Orçamentária Anual poderá incluir, na
composição da receita total do Município, recursos provenientes de
operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no art. 167,
inciso III da Constituição Federal.
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Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual deverá conter demonstrativos
especificando, por operação de crédito, as dotações a nível de projeto e
atividades financiados por estes recursos.

Art. 26. A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização
de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado
o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 27. No exercício financeiro de 2019, as despesas com pessoal
dos Poderes Executivos e Legislativo observarão as disposições contidas
nos art. 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 28. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos no art. 19, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a adoção
das medidas de que tratam os §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição
Federal, preservará servidores das áreas de saúde, educação e
assistência social.

Art. 29. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o
parágrafo único do art. 22, da Lei Complementar nº 101, de 2000, a
contratação de hora extra fica restrita a necessidades emergenciais das
áreas de saúde e de saneamento.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 30. A estimativa de receita que constará do projeto de Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2019 contemplará medidas de
aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à
expansão de base de tributação e conseqüente aumento das receitas
próprias.

              Art. 31. A estimativa da receita citada no artigo anterior levará
em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação
tributária, observadas a capacidade econômica do contribuinte e a justa
distribuição de renda, com destaque para:

I - atualização da planta genérica de valores do município;

II - revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial
e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de
pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à
progressividade deste imposto;

III - revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites
da zona urbana municipal;

IV - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza;

 V - revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter
Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

VI - instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a
sua disposição;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de
polícia; e

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o
interesse público e a justiça fiscal.

§ 1º Com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e cultural
do Município, o Poder Executivo encaminhará projetos de lei de incentivos
ou benefícios de natureza tributária, cuja renúncia de receita poderá
alcançar os montantes dimensionados no Anexo de Metas Fiscais, já
considerados no cálculo do resultado primário.

§ 2º A parcela de receita orçamentária prevista no caput deste artigo,
que decorrer de propostas de alterações na legislação tributária, ainda
em tramitação, quando do envio do projeto de Lei Orçamentária Anual à
Câmara Municipal poderá ser identificada, discriminando-se as despesas
cuja execução ficará condicionada à aprovação das respectivas
alterações legislativas.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. É vedado consignar na Lei Orçamentária Anual crédito
com finalidade imprecisa ou com dotação limitada.

Art. 33. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder
Executivo estabelecerá, através de decreto, a Programação Financeira
e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, nos termos do
disposto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 34. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários,
conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será
efetivada mediante decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos
previstos no art. 43. Da Lei nº 4.320, de 1964.

Art. 35. A abertura de créditos suplementares e especiais
dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos
disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320,
de 1964 e da Constituição Federal.

§ 1º  A lei orçamentária anual conterá autorização e disporá sobre o
limite para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais
exposição de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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 04/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.063/2018 DE 28 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 57/2018 – Vereador Rafael de Oliveira Tavares)

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação interna e externa dos horários
das linhas do transporte público
municipal nos principais terminais do
Município de Valença, e dá outras
providências.

O Prefeito Municipal de Valença LUIZ FERNANDO FURTADO DA
GRAÇA Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º - Obriga as Empresas que detém a concessão para o
Transporte Público no Município de Valença, inclusive as intramunicipais,
intermunicipais e interestaduais, a afixarem placas informativas contendo
os horários das linhas e itinerários destes ônibus nos terminais de ônibus
da Sede e dos Distritos de Valença, na parte interna e externa dos pontos
de venda de passagens.

Art. 2º - As placas informativas deverão conter as linhas, itinerários
realizados pela Empresa, bem como dias e horários, inclusive quanto ao
funcionamento aos finais de semana e feriados.

I - as placas, por empresa, serão fixadas nas dependências dos terminais
sem locais de fácil visualização pelos transeuntes.

II- as placas deverão contar, no mínimo, 80cm x 60cm.

Art. 3° - O Poder Executivo, através da Secretaria competente,
informará as Empresas de Ônibus quanto ao disposto na presente Lei, a
fim de que as mesmas providenciem o cumprimento desta no prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta.

Parágrafo Único - O Município fará constar a obrigação prevista nesta
Lei nos próximos editais de concessão dos serviços de transporte coletivo
de passageiros de Valença.

Art. 4° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei
no que lhe couber, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua
publicação.

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

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições 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 04/07/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º 3.066/2018 DE 28 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 65/2018 – Mensagem 28/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Denomina o CENTRO DE
CIDADANIA AMBIENTAL E CULTURAL
ROSINHA DE VALENÇA.”

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

Art. 1° - Fica denominado CENTRO DE CIDADANIA AMBIENTAL
E CULTURAL ROSINHA DE VALENÇA o imóvel público municipal
localizado à Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, nº. 44, Bairro
Belo Horizonte, Valença/RJ, onde funciona o conhecido Teatro Municipal
Rosinha de Valença.

Art. 2°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições 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
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INFORMATIVO DA COMISSÃO DE REVISÃO
DE CÓDIGOS – 06/2018

INFORMATIVO DA COMISSÃO DE REVISÃO
DE CÓDIGOS – 06/2018

A Comissão de Revisão dos Códigos Municipais de Posturas,
Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do Solo, foi criada visando sanar
situações que acarretam perdas tributarias dentre elas a consolidação
da legislação tributária municipal, principalmente do CTM, as leis
complementares nº 039/01, 047/03 e 127/09. A disparidade dos Códigos
de Posturas (deliberação 800/65), de Obras (lei 1372/84) e parcelamento
(1620/92).

Composta por membros das Secretarias Municipais: Procuradoria
Jurídica, Secretaria De Fazenda, Secretaria De Obras E Planejamento
Urbano, Secretaria De Meio Ambiente, Secretaria De Serviços Públicos
E Defesa Civil, designados através da Portaria nº 592 de 11/07/2017.
1. Maria da Glória Figueiredo – Presidente
2. Marco Antônio Guimarães – Vice-presidente
3. Jupira de Oliveira Ramos – 1ª Secretária
4. Maria Izolina Osório Campos – 2ª Secretária
5. Armando Pussente Filho
6. Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani
7. Charles P. Coelho Duarte Damasceno
8. Zilda Maria da Silva
9. Diogo Aranha Guarini
10. Douglas de Mello Anthero
11. Edson Pinho de Mattos
12. José Ronaldo Reis Novaes
13. Luciane de Mattos Santos
14. Márcio Cesar da Silva Costa
15. Sérgio Antônio Larcher Pinto
16. Tatiana Aparecida Caulo Paes
17. Wanderson Esteves Palmeira
18. Zaida Helena de Souza Gloria
19. Alexsander Leite da Silva
20. Viviane Barbosa Rodrigues

Foram convidadas a participar da Comissão as Seguintes
entidades:
• Fundação Educacional Dom. André Arcoverde – ofício nº 07/2017,
reiterado através do oficio nº 08/2017
• Ordem dos Advogados do Brasil – ofício nº 02/2017 reiterado através
do oficio nº 09/2017
• Câmara Municipal dos Vereadores - ofício nº 03/2017 reiterado através
do oficio nº 10/2017
• Concidade - ofício nº 04/2017
• Jornal Local - ofício nº 05/2017
• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA- RJ- ofício nº
06/2017
• Instituto Estadual do Patrimônio Cultural INEPAC - ofício nº 07/2017
• Assoc. Comercial e Industrial de Valença – ofício nº 11/2017
• Sicomercio - ofício nº 12/2017
• Sra. Marilda Soares Vivas - oficio nº 14/2017

• Conselho de Arquitetos e Urbanistas - ofício nº 16/2017
• Assoc. Engenheiros e Arquitetos de Valença – AEAV -ofício nº 17/2017
• Subprefeitura de Conservatória – memorando nº03/2017
• Subprefeitura de Santa Isabel – memorando nº04/2017
• Subprefeitura de Juparanã – memorando nº05/2017
• Subprefeitura de Parapeuna – memorando nº06/2017
• Subprefeitura de Pentagna– memorando nº07/2017

Assim a Comissão REITERA todos os ofícios, memorandos e
convites, de forma que possamos contar com a participação de todos na
execução dos trabalhos que é de grande importância para o Município
de Valença.

Atualmente contamos com a participação das seguintes entidades:
• Concidade – Conselho Municipal da Cidade de Valença representado
pelo Sr. Presidente, Arquiteto Mauro Ávila Reis
• INEPAC – representado pela arquiteta Sra. Sônia Mautone Rachid
• Colaborador Dr. Leo Toledo da Silva Junior

Tendo início aos trabalhos no dia 04 de julho do corrente ano,
começando a revisão do Código Tributário Municipal e a Planta Genérica
de Valores do Município. Sendo a equipe divida em grupos de estudo:

Agradecimentos:
A participação do engenheiro civil Sr. Pedro B. Duque Monteiro,

representante da AEAV – Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos de
Valença, que por motivos pessoais teve que deixar a Comissão.

A Servidora Christiane P. Moreira L. Pinto que por motivos pessoais
teve que deixar a Comissão.

A colaboradora Dra. Danielle de Carvalho Fernandes, que por
motivos familiares teve que ausentar temporariamente da Comissão.

Novos membros da Comissão:
• Alexsander Leite da Silva
• Zilda Maria da Silva
• Viviane Barbosa Rodrigues
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Grupo 01 composto pelos seguintes servidores municipais:
• Charles P. Coelho Duarte Damasceno
• Edson Pinho de Mattos
• Tatiana Aparecida Caulo
• Maria Izolina Osorio Campos
•  Colaborador: Dr. Leo Toledo da Silva Junior

Iniciaram os trabalhos no Capitulo do ISS, tendo como fonte de
pesquisa:
• Constituição Federal,
• Código Tributário Nacional,
•  Lei de Responsabilidade Fiscal,
• Lei Complementar Federal nº 157/2016
• Foi feita a leitura, revisão e correção dos artigos 68 a 138, acrescentado
ao anexo I do Novo Código Tributário os itens 1.09; 6.06; 7.02; 9.03;
14.14; 16.02; 17.24; 17.25 e 25.05.
• Sanada dúvidas com o Diretor das Fiscalizações Sr. José Carlos, quanto
a necessidade de publicação periódica dos índices e valores de custos
do art. 100, inc. III, onde deve-se seguir os índices da tabela nacional.
• Feito ajustes nos índices na tabela de serviços equiparando de acordo
com a atividade, evitando desta forma uma variação grande entre os
subitens.
• Realizada revisão e ajuste, de base cálculo do ISS, tabela de serviços,
juntamente com a servidora Luciene.
• Encerado capítulo do imposto sobre serviços e seus anexos
• Iniciado estudos sobre a cobrança da taxa de publicidade e suas
isenções e sobre a licença de funcionamento.
• Estudo da taxa de publicidade: fato gerador, sujeito passivo,
solidariedade, lançamento e isenções, as formas de cobrança (por dia,
mês e ano ou evento), formas de publicidade, solidariedade.
• Estudo da taxa de licença para funcionamento,
• Estudo da taxa de licença para comércio ambulante,
• Estudo da taxa de licença sanitária,
• Estudo da taxa de ocupação de e uso do solo,
• Estudo da taxa de expediente,
• Estudo da taxa de concessão ou permissão de serviços de transporte
urbano,
• Estudo da taxa de fiscalização e recomposição do meio ambiente,
• Estudo da taxa de serviços diversos,
• Estudo das taxa de limpeza pública,
• Estudo da taxa de água e esgoto
• Estudo da taxa de iluminação pública CIP
• Estudo da possibilidade de inclusão da cobrança de taxa de vistoria no
Código Tributário
• Estudo da taxa de contribuição de melhoria que deverá se analisado
juntamente com o Grupo 3
• Revisão do texto do novo Código Tributário, referente as taxas
• Iniciado estudo dos anexos do Código Tributário:
• Tabela da taxa de publicidade
• Tabela da licença para comercio ambulante
• Inicio do estudo da tabela de licença para funcionamento
• Revisão das tabelas: ISS Autônomo, de licença para funcionamento
(especificando as atividades com a cobrança por m²),

• Revisão e leitura do corpo da lei, sendo esta dividida em 3 partes entre
os membros do grupo para maior celeridade.
• Revisão de tópicos para apresentação para todos os grupos,
estabelecendo quais pontos tiveram mais alterações: taxa de publicidade,
conselho fiscal de contribuinte, taxa de vistoria, taxa de licenciamento
ambiental, CIP , Lei do cartão de crédito, contribuição de melhoria,
• Estudo da lei 115/2009 para inclusão no novo Código
• Realizado debate com todos os grupos, definido que a taxa de vistoria
não será incluída,
• Estudo da tabela da Taxa de Ocupação de Solo
• Encerrado o estudo da Lei Complementar Federal nº 157/2016,
integrada ao novo Código Tributário
• Revisão e encerramento do capitulo do ISS
• Revisão e formatação do corpo da lei
• Revisão geral dos capítulos das taxas e tabela de licença e
funcionamento
• Segue a revisão dos capítulos do Código Tributário
• Realizado estudo para inclusão da atividade de motoboy e moto-frete,
na tabela de cobrança do ISS.

Grupo 02 composto pelos seguintes servidores:
• Beatriz M. Lameira Guedes Escrivani
• Luciene de Mattos Santos
• Wanderson Esteves Palmeiras
• Márcio Cesar da Silva Costa
• Zilda Maria da Silva
• Viviane Barbosa Rodrigues

Iniciaram os trabalhos tendo como fonte de pesquisa:
• Constituição Federal,
• Código Tributário Nacional,
• Lei de Responsabilidade Fiscal,
•  Código Municipal de Niterói
• Código Municipal de Resende



Edição 971 - 10/07/2018 Página 40

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ Boletim Oficial

Temas abordados:
• IPTU:
• Lançamento,
• Recolhimento
• Data do lançamento para o exercício seguinte
• Isenção: da União, do Estado, e Município, bem como as Autarquias e
Fundações; de Associação ou Instituições sem fins lucrativos.
• ITBI:
• Fato gerador,
• Incidência,
• Estudo do curso de capacitação da Escola de Contas quanto às
exigências no lançamento do ITBI,
• Estudo do Código Tributário Nacional quanto à aplicação do lançamento
do ITBI,
• Isenção do ITBI,
• Base de cálculo e fiscalização do ITBI,
• Momento do lançamento e recolhimento do ITBI,
• Revisão dos assuntos abordados para conclusão dos estudos.
• Inserção das leis dispersas par unificação da legislação
• Decidido manter averbação nos moldes atuais, aceitando promessa
de compra e venda e escritura
• Revisão das isenções de IPTU
• Revisão dos assuntos abordados sobre averbação
• Adequação do código com dados do TCE
• Estudo da possibilidade da cobrança de IPTU sobre imóvel tombado
que estão tendo destinação comercial, industrial ou outra que não a de
origem do tombamento,
• Estudo da lei 2928, sobre IPTU progressivo, para ser inserido no código,
• Estudo da capacidade contributiva e prescrição.
• Revisão de todos os tópicos para apresentação aos grupos
• IPTU- imóveis alugados para o Município deverão pagar, constará no
contrato não no código.
• Estudo do ITBI se incide ou não em promessa de compra e venda
• Estudo do conceito de utilidade pública
• Estudo de responsabilidade pelo pagamento do débito
• Estudo da sumula 326

• ITBI – estudo de quando o lançamento é indevido
• Revisão dos capítulos: ITBI, IPTU e imóveis tombados
• Revisão dos estudos para montagem do código novo, tendo como base
o código em vigor.
• Revisão do código para montagem definitiva.
• Resumo dos tópicos para apresentação para os demais grupos.
• Confecção de pauta com assuntos que geram dúvidas jurídicas para
reunião com todos os advogados e a presidente da comissão.
• Revisão e formatação do projeto de Lei a Ser apresentado para os
demais grupos.

Grupo 03 composto pelos seguintes servidores municipais:
• Alexsander Leite da Silva
• Armando Pussente Filho
• Diogo Aranha Guarini
• Douglas de Mello Anthero
• Jose Ronaldo Reis Novaes
• Marco Antônio Guimarães
• Sergio Antônio Lacher Pinto
• Zaida Helena de Souza Glória

Colaboradores:
• Sonia Mautone Rachid – arquiteta e paisagista rep. Do INEPAC
• Mauro Ávila Reis – Pres. Do Concidade, arquiteto

Iniciaram os trabalhos tendo como fonte de pesquisa:
• NBR - 14 653-4 – AVALIAÇÃO DE BENS EMPREENDIMENTOS
• NBR - 14 653-3 – AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS
PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-2 – AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS
PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-1 – AVALIAÇÃO DE BENS PROCEDIMENTOS GERAIS
• NBR - 14 653-5-6 E 7 – DOCUMENTOS TIPS ABNT
• Lei Federal nº 6766/79
• Lei Federal nº 10931/04
• Estudo técnico simulando a delimitação de bairros do Distrito Sede,
com elaboração de mapas para fundamentar a Lei que regulamentará
os novos bairros.
• A delimitação dos bairros, do distrito sede já se encontra concluída,
restando o serviço de campo para levantamento de ruas de cada bairro,
especificamente.
• As plantas com as devidas delimitações encontram-se em fase final de
elaboração.
• Encerrado o mapeamento do Centro da Cidade
• Encerrado o mapeamento dos bairros
• Inicio das visitas locais para levantamento dos limites específicos de
cada bairro
• Continua a verificação dos bairros da sede
• Encerrando a verificação do bairro Sede
• Segue nomeando os bairros e fazendo o memorial descritivo da Sede
• Inicio das visitas aos distritos, começando por Barão de Juparanã
• Visita ao distrito de Conservatória

Maria da Gloria Figueiredo
Pres. Da Comissão de Revisão
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