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DECRETO Nº. 130, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 

          

 

“Prorroga o prazo para análise dos 

requerimentos de evolução na carreira e 

progressão salarial dos servidores públicos do 

Poder Executivo municipal.” 

 

 

   LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e, 

 

Considerando o processo administrativo nº. 6393/2020; 

 

Considerando a classificação da situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como 

pandemia; 

 

 Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 

na forma do artigo 196 da Constituição da República;  

 

Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), especialmente a 

obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);  

 

Considerando o Decreto nº 46.966, de 11 de março de 2020, do Estado do Rio de Janeiro, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus, e dá outras providências; 

 

Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 

preservar a saúde dos servidores públicos municipais, o que forçou o Poder Executivo a adotar 

medidas preventivas e restritivas no centro administrativo; 

 

Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 634)por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas 

adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do 

novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; 

 

Considerando o Decreto municipal nº. 51, de 06 de 2020, que “DECRETA ESTADO DE 

CALAMIDADE PÚBLICA, ADOTA NOVAS MEDIDAS E PROIBIÇÕES NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE 

VALENÇA PARA ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONSOLIDA DECRETOS ANTERIORES, DÁ CRUMPRIMENTO 

A ORDEM JUDICIAL;” 

 

Considerando a suspensão do atendimento ao público e alguns serviços da Prefeitura de 

Valença, conforme previsto no art. 21, do decreto municipal supra; 

 

Considerando que com a suspensão dos serviços, o órgão de protocolo da Prefeitura de 

Valença não estava recebendo processos administrativos, exceto os considerados urgentes; 

 

Considerando o Parecer Normativo Nº. 117/PGM-RJ/2020 exarado pela Procuradora-Geral 

do Município; 
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Considerando por fim,  que o servidor público municipal possui o direito a evolução na 

carreira e progressão salarial, resguardado pela LC 151/2011, desde que cumpridos os requisitos; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º. Excepcionalmente, em virtude da pandemia da COVID-19, fica prorrogado até 30 

de setembro de 2020, o prazo para análise dos requerimentos de evolução na carreira e 

progressão salarial dos servidores públicos do Poder Executivo municipal, que tenham concluídos 

os cursos até abril deste ano, em observância ao inciso IV, §3º, do art. 11, da Lei 151, de 23 de 

novembro de 2011. 

 

Parágrafo único: Para efeito do caput deste artigo, os servidores públicos que tenham 

cumprido os requisitos da LC 151/2011 para evolução na carreira e progressão salarial, após o 

deferimento dos requerimentos, deverão receber o benefício com efeitos retroativos ao mês de 

abril, independente da data de requerimento, observado o prazo máximo fixado no caput deste 

artigo. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2020. 

 

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

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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