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PORTARIA N° 01, de 17 de março de 2.020.

A Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas
atribuições legais,

Considerando o disposto no Decreto Municipal n° 39, de 17
de março de 2020;

Considerando o disposto no Decreto Estadual n° 46.966, de
11 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° - Suspender o atendimento ao público na Casa de
Informática ao Alcance de Todos e no Arquivo Municipal pelo prazo
15 (quinze) dias, inicialmente, podendo tal prazo ser prorrogado.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através dos telefones: Casa
de Informática ao Alcance de Todos – (24) 2438-3420, de 9h às 13h;
Arquivo Municipal – (24) 2452-3386, de 12:30h às 17:30h.

Art. 2° - Reduzir o atendimento ao público no Departamento
de Recursos Humanos pelo prazo de 15 (quinze) dias. As solicitações
deverão ser enviadas para o e-mail adm.drh@valenca.rj.gov.br ou
por telefone 2453-2615, ramal 5355. O comprovante de
rendimentos para fins de declaração de imposto de renda
poderá ser obtido através do Servidor Online (https://
minhafolha.cloud.betha.com.br), solicitado por e-mail -
adm.drh@valenca.rj.gov.br – ou pessoalmente com horário
agendado pelo telefone 2453-2615, ramal 5355;

Art. 3° - Determinar que os servidores do Centro Administrativo
mantenham as portas e janelas das salas abertas, e aparelhos de
ar condicionado desligados;

Art. 4° - O atendimento do Setor Médico do Trabalho será
feito somente com horário marcado, evitando aglomeração.

Art. 5° - O atendimento ao público no Centro Administrativo
será restrito, com controle de entrada na recepção. Entrando apenas
uma pessoa por vez para cada setor.

Denise de Jesus Silva Souza
Secretária Municipal de Administração

REPUBLICAÇÃO

ELOGIO FUNCIONAL

Eu, Denise de Jesus Silva Souza, na condição de Secretária
Municipal de Administração, nomeada pela Portaria n° 12/
2017, venho por meio deste, ELOGIAR a servidora ERIKA
BEATRIZ VIANA DIAS, matrícula 211.279, pelo notável trabalho
junto a esta Secretaria, desenvolvido com competência,
dedicação, zelo e profissionalismo, que representou valiosa
contribuição ao serviço público.

Valença, 11 de Março de 2020.

Denise de Jesus Silva Souza
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n.º 055/2020
Contrato n.º 002/2020 de 30 de janeiro de 2020.
Contratante: Câmara Municipal de Valença
Contratada: Edir Santos Silva
Vigência: 01/03 a 31/12/2020
Objeto: Serviços de filmagem e som de todas as Sessões
da Câmara Municipal de Valença.
Valor Global:R$12.000,00 (doze mil reais)
Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

Fábio Antonio Pires Jorge
Presidente

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br

mailto:adm.drh@valenca.rj.gov.br
https://
mailto:adm.drh@valenca.rj.gov.br
http://www.valenca.rj.gov.br
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DECRETO Nº. 39, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

“Estabelece medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) considerando
a classificação de pandemia
declarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS).”

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

Considerando que a classificação da situação mundial do
Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados
como de transmissão interna;

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 que a adoção de hábitos de higiene básicos
aliado com a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação
são formas de redução significativa do potencial do contágio;

Considerando a necessidade de conter a propagação de
infecção e transmissão local e preservar a saúde dos servidores
públicos municipais;

Considerando a necessidade de manter, tanto quanto
possível, a prestação do serviço público de modo a causar o mínimo
impacto aos cidadãos valencianos; e

Considerando a necessidade de padronizar os
procedimentos de prevenção no âmbito da Prefeitura Municipal de
Valença, seus órgãos, secretarias e autarquia previdenciária;

DECRETA:

DO GABINETE DE CRISE E SUAS ATRIBUIÇÕES
Art 1º. Fica instalado o Gabinete de Crise para a doção de

medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública,
decorrente do novo coronavírus (Covid19).

Art. 2º. O Gabinete de Crise tem  por finalidade coordenar as
atividades dos órgãos públicos e entidades municipais quanto as
medidas a serem adotadas para minimizar os impactos decorrentes
da emergência em saúde pública;

Art. 3º. O Gabinete de Crise será presidido pelo Prefeito
Municipal e composto pelos seguintes membros:
I- Secretária Municipal de Saúde;
II- Secretária Municipal de Administração;
III- Coordenador da Defesa Civil;
IV- Procuradora Geral do Município.

Parágrafo único. Todas as demais  Secretarias Municipais deverão
atuar dando suporte aos membros do Gabinete de Crise.

Art. 4º. A coordenação do Gabinete de Crise exercido pela
Secretária Municipal de Saúde, poderá de acordo com a necessidade
convocar os membros demandando medidas específicas de acordo
com a competência de cada um dos órgãos;

Parágrafo Único. As medidas e atos determinados pela coordenação
do Gabinete de Crise terá tramitação urgente e prioritária nos órgãos
municipais.

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 5º. O presente Decreto dispõe sobre as medidas que
serão adotadas, no âmbito da Prefeitura Municipal de Valença,
incluindo seus órgãos, secretarias e autarquia previdenciária, para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19).

Art. 6º. Para o enfrentamento da emergência de saúde
decorrente do Coronavírus (COVID-19), serão adotadas as seguintes
medidas:
I – o ar-condicionado dos ambientes do centro administrativo não
podem ser ligados, desta forma, as janelas deverão permanecer
abertas;
II- ficam canceladas viagens de trabalho de qualquer tipo, para os
membros da administração pública municipal, exceto àquelas
destinadas à questões judiciais ou imprescindíveis para a
continuidade do serviço público;
III- ficam canceladas as viagens de cursos de qualificação,
preparação e participação de servidores públicos municipais para
outras cidades;
IV- as reuniões locais na Prefeitura também deverão ser adiadas
sempre que possível, ou realizadas em espaços abertos, com
atenção às orientações de distanciamento social;
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V- aumento na frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e
maçanetas, além de providenciar a aquisição e instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação e no acesso
às salas e gabinetes;
§1 º. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Administração, a
orientação e fiscalização da implementação dos procedimentos
previstos neste artigo.
§2º. Na compra de bens, serviços e insumos de saúde destinados a
prevenção e enfrentamento do COVID-19, poderá ser dispensada
licitação, em caso de decretação de emergência pelo Prefeito
Municipal. A Secretaria Municipal competente solicitante deverá
observar as hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, bem como,
deverá instruir o processo com a devida justificativa e parecer da
Procuradoria Geral do Município, sendo tal dispensa temporária e
aplica-se enquanto perdurar a emergência de saúde decorrente no
novo coranavírus.

Art. 7º.  No âmbito das Secretarias Municipais e Autarquia
Previdenciária, fica a critério de cada qual adotar restrições, ao
atendimento presencial do público externo ou visitação à sua
respectiva área, bem como adotar trabalho home office ou em escala.

Art. 8º. Nos casos de recusa à realização dos procedimentos
definidos no presente Decreto, os órgãos competentes, com o
objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo ou risco
coletivo, deverão adotar as medidas judiciais cabíveis.

Art. 9º. No que tange a área educacional do Município de
Valença, as aulas na rede municipal de ensino, ficarão suspensas,
antecipando o recesso escolar do meio do ano por 15 (quinze) dias,
de 16 a 31 de Março do corrente ano, sem prejuízo da manutenção
do calendário escolar recomendado pelo Ministério da Educação.

Parágrafo único: Para efeito do caput deste artigo, a Secretaria
Municipal de Educação, deverá expedir orientações a toda a rede
de ensino.

Art. 10º. A Secretaria Municipal de Saúde, seguindo as
diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde,
deverá criar um Plano de Contingência no âmbito do Município de
Valença para conter a emergência de saúde pública provocada pelo
Coronavírus, a ser publicado na internet e distribuído para toda a
rede pública e privada de saúde, em até 03 (três) dias após a edição
do presente Decreto.

Art. 11. A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá
publicar circular orientando sobre o funcionamento dos equipamentos,
conforme orientação do Ministério da Cidadania.

Art.12º. No âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, ficam
suspensos por 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de
publicação do presente decreto, os prazos para recursos e defesa
em processos administrativos, bem como fica priorizado os serviços
disponíveis on line (IPTU, ISS, Taxas e Certidões) e via telefone,
disponibilizados no site da Prefeitura.

Art. 13º.  A realização de eventos, incluindo os culturais e
atividades serão suspensos, ainda que previamente autorizadas por
20 (vinte) dias, que envolvam aglomerações de pessoas tais como
eventos esportivos, shows, feiras, eventos científicos, passeatas,
em locais abertos e fechados.

Art. 14º. Fica recomendado:
I- fechamento de parques infantis;
II- adoção de medidas de prevenção e higienização (disponibilização
do álcool gel e outras medidas de higiene e limpeza diárias) em
bares, restaurantes, bancos, lojas em geral, empresas, igrejas,
academias, clubes, mercado municipal, bibliotecas, supermercados,
ônibus, vans, veículos de transporte por aplicativo e táxis
III- Adotar o distanciamento social, evitando circulação em locais
com aglomeração de pessoas, tais como bares, restaurantes,
bancos, lojas em geral, igrejas, bibliotecas, academias, clubes,
mercado municipal, supermercados, ônibus e vans;
IV-  Manter idosos e crianças em casa.

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em 16 de Março de 2020.

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº.42, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

“RECONHECE A SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA RJ EM RAZÃO
DO CONTÁGIO E ADOTA NOVAS
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA
PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 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 que a classificação da situação mundial do
Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma
simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados
como de transmissão interna;

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 o Decreto nº: 46.973 de 16 de março de 2020,
do Estado do Rio de Janeiro, que reconhece a situação de
emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro e adota
medidas de enfrentamento da propagação do novo Coronavírus (2019-
nCoV) e dá outras providências.

Considerando a declaração pela Secretaria de Estado de
Saúde de entrada “Nível de Ativação Um” do plano de resposta de
emergência ao coronavírus no Estado do Rio de Janeiro e a
confirmação do primeiro caso de contaminação por transmissão
local em território estadual.

Considerando a decisão da equipe do Gabinete de Crise para
enfrentamento do coronavírus da Prefeitura Municipal de Valença no
dia 18/03/2020, com base no perigo iminente de contaminação local.

Considerando a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art.
6º da constituição Federal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município
de Valença, para enfrentamento da pandemia decorrente do
coronavírus, de importância internacional

Art. 2º. Este Decreto estabelece novas medidas temporárias
de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde
pública de importância internacional, decorrente do novo coronavírus,
vetor do COVID-19, bem como reconhece a situação de emergência
em saúde pública no âmbito do Município de Valença RJ.

Art. 3º. De forma excepcional, por recomendação da Secretaria
Municipal de Saúde, com o objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção e combate ao coronavírus, estão
suspensas por 15 (quinze) dias as seguintes atividades no território
do Município de Valença, a partir de 19/03/2020.
I - Quaisquer atividades com presença de público em salões de
festas, casas de festas, casas de show, boates, salões comunitários,
cultos e reuniões religiosas de todas as naturezas, auditórios para
eventos, circo e/ou estabelecimentos congêneres;
II – Atividades coletivas como eventos com música ao vivo ou
eletrônica, shows, cinema, teatro, eventos desportivos, eventos
científicos, comícios, passeatas, cultos religiosos, e afins;
III – Visita a pacientes diagnosticados com COVID-19, nas redes
pública ou privada do Município de Valença RJ;
IV – Atividades em academias, centros de ginástica, centros de
lutas e estabelecimentos similares;
V – Banho em rio, cachoeira ou piscina coletiva;
VI – O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes cafés e
estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas, e
similares devem ser restritos aos hóspedes; e
VII – Quaisquer atividades em local de entretenimento para o público
infantil seja em estabelecimentos, restaurantes ou similares que
tenham áreas kids, kids place, brinquedos e videogames.

Art. 4º. O horário de funcionamentos pelo período de 15
(quinze) dias a partir de 19/03/2020, para os estabelecimentos
comerciais no ramo de bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e
estabelecimentos congêneres, inclusive os localizados em praça,
só será permitido até as 23:30 horas, mantendo, porém, suas
atividades além deste horário somente para entrega (delivery) e/ou
retiradas dos produtos pelo consumidor no estabelecimento;

Parágrafo Primeiro – Os estabelecimentos citados no caput deverão
afixar cartaz em local visível para o público, informando o horário
determinado para o funcionamento, durante o período previsto no caput.
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Parágrafo Segundo – Os estabelecimentos que tenham atendimento
em mesas deverão manter uma distância de 2,0 (dois) metros entre
as mesmas.

Art. 5º. Ônibus e vans devem circular com janelas abertas
e destravadas de modo que seja facilitada a circulação do ar, sempre
que possível com álcool gel e desinfecção ao final de cada viagem.

Art. 6º. Fica proibido a partir de 19/03/2020 o passe livre de
estudante pelo período de 15 (quinze) dias a fim que seja incentivada
a quarentena voluntária de crianças e jovens.

Art. 7º. Todos os receituários de medicamentos de (USO
CONTÍNUO) com validade de MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, terão
sua validade estendida por 120 (cento e vinte) dias, 90 (noventa)
dias, 60 (sessenta) dias e 30 (trinta) dias consecutivos.
                        Março – 120 dias
                        Abril – 90 dias
                        Maio – 60 dias
                        Junho – 30 dias

Art. 8º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá programar
até 23/03/2020 a suspensão dos seguintes procedimentos pelo prazo
de 15 (quinze) dias:
I – As cirurgias eletivas, com exceção dos casos graves;
II – Os exames e consultas eletivas de diagnósticos, com exceção
dos casos graves, realizadas fora do Município de Valença RJ;
III – As consultas ambulatoriais de especialidades, com exceção
dos casos graves ou prioritários.

Parágrafo único – Os profissionais de saúde que tiverem suas
atividades normais suspensas devem ficar de prontidão, para atuação
na mesma unidade ou em outra unidade de saúde do Município, de
acordo com a sua carga horária, para combate à pandemia, a partir
da convocação e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 9º. Em caso de recusa no cumprimento das
determinações contidas no presente Decreto, fica autorizado, desde
já, aos órgãos competentes, com o objetivo de atender o interesse
público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas
administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito, a quem lhe der
causa, a infração prevista no inciso VII do Art. 10 da Lei Federal nº:
6.437/77 bem como o previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 10º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença

Aviso de Adiamento

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão comunica
aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 005/2020 – Processo Administrativo nº 24.652/2019, que tem
por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa destinada a realizar serviços gráficos destinados a
atender a Secretaria Municipal de Fazenda, marcada para o dia
20 de março de 2020 às 09:00 horas, foi adiada “sine die”, por
determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, como medida
temporária de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID 19).

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença

Aviso de Adiamento

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão comunica
aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 006/2020 – Processo Administrativo nº 26.082/2019, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para
fornecimento de licença de uso e implantação de software de
gerenciamento e análise de dados emitidos pela Secretaria
Estadual de Fazenda – RJ, das empresas que realizam atividades
comerciais no Município, objetivando a análise e comparação do
valor adicionado (VA), para incremento do Índice de Participação
do Município (IPM – ICMS), acompanhamento das DECLAN-IPM
das empresas e produtores rurais, bem como a conversão e
higienização de dados, implantação, treinamento e suporte
técnico que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas,
marcada para o dia 23 de março de 2020 às 09:00 horas, foi
adiada “sine die”, por determinação do Exmo. Sr. Prefeito
Municipal, como medida temporária de prevenção ao contágio
pelo Novo Coronavírus (COVID 19).

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença

Aviso de Adiamento

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão comunica
aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 007/2020 – Processo Administrativo nº 27.430/2019, que tem
por objeto a aquisição de produtos diversos (móveis, brinquedos,
eletro, etc.), destinados às escolas e creches municipais –
Secretaria Municipal de Educação, marcada para o dia 25 de
março de 2020 às 08:00 horas, foi adiada “sine die”, por
determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, como medida
temporária de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID 19).

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença

Aviso de Adiamento

A Comissão Permanente de Licitação/Pregão comunica
aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 008/2020 – Processo Administrativo nº 27.013/2019, que tem
por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa destinada a realizar serviços gráficos destinados a
atender a Assessoria de Comunicação Social, marcada para o
dia 30 de março de 2020 às 09:00 horas, foi adiada “sine die”,
por determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, como medida
temporária de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID 19).

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Valença

Aviso de Adiamento

A Comissão Especial  de Licitação comunica aos
interessados que a licitação na modalidade Concorrência, sob o
número 001/2020 – Processo Administrativo nº 20.849/2018, que
tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a
delegação, mediante concessão da prestação do Serviço de
Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros, marcada para
o dia 26 de março de 2020 às 10:00 horas, foi adiada “sine die”,
por determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, como medida
temporária de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID 19).

Comissão Especial de Licitação
(Portaria PMV nº 577, de 26 de outubro de 2018)

PORTARIA PMV, Nº. 142, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

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

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a partir desta data, o Sr. MAURO
CAMARGO CAMPOS MACEDO, matrícula nº. 211.109, do Cargo
Comissionado de Coordenador de Programas Especiais, Símbolo
CC8, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Agricultura,
Pesca e Pecuária.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos em 18/03/2020.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 141, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

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

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho
de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR, a partir desta data, a Srª. DENILDA
ALVES MORRA, matrícula nº. 211.270, do Cargo Comissionado de
Gestor de Apoio Administrativo do Gabinete, Símbolo CC2, que vinha
exercendo junto a Chefia de Gabinete.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos em 18/03/2020.

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

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito
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ERRATA
Errata para corrigir as Portarias nº. 03, 04, 05 e 06, publicadas nos Boletins Oficiais Edição Nº. 1165 e 1167. ONDE SE LÊ: “01 de

fevereiro de 2020,”, LEIA-SE: “de 13 de fevereiro de 2020.”. Desta forma, torna-se necessárias suas republicações.

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

REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 04 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispõe   sobre   Concessão   de   benefício
de  APOSENTADORIA POR T E M P O
DE CONTRIBUIÇÃO, à servidora MARIA
LUIZA   DE   OLIVEIRA   MARINETTE, no
âmbito do Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de
Valença.”

JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012. Em especial o que dispõe o art. 20, Parágrafo 1º,
incisos I,II,III, tendo garantida a paridade de reajuste com os servidores
ativos, e ainda em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº
0000601/2019.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora MARIA LUIZA DE OLIVEIRA
MARINETTE, brasileira, portadora do CPF nº 950.349.357-91, matrícula
nº 115.010, NIT nº 1702462347-9, efetiva no cargo de PROFESSOR II,
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pelo servidora foram
calculados com base no que trata o art. 40,§5 da Constituição da
República Federativa do Brasil c/c art.6º da Emenda Constitucional 41/
03 e em harmonia com art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 160
de 12 de dezembro de 2012, fixados através do sistema eletrônico
ASPPREV, conforme consta de fls. 201/206 do processo administrativo
nº 601/2019, com valor de R$3.173,01 (três mil, cento e setenta e três
reais e um centavo).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR II, no valor de R$1.831,46 (hum
mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) acrescido
do ATS de 50% no valor de R$1.057,67 (hum mil, cinquenta e sete reais
e sessenta e sete centavos) e Complemento Piso Magistério no valor
de R$ 283,88 (duzentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos),
de acordo com o artigo 126 e 129 Lei Complementar Municipal nº 28/99
que dispõe do Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos em 01 de fevereiro de 2020.

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

JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 03 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispõe   sobre   Concessão   de   benefício
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, ao servidor PAULO
ROBERTO RODEGHERI TEIXEIRA,  no âmbito
do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Valença.”

JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012. Em especial o que dispõe o art. 20, Parágrafo 1º,
incisos I,II,III, tendo garantida a paridade de reajuste com os
servidores ativos, e ainda em harmonia com o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº
0000589/2018.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao servidor PAULO ROBERTO RODEGHERI
TEIXEIRA, brasileiro, portador do CPF nº 689.004.067-87, matrícula nº
115.622, NIT nº 1140783205-5, efetivo no cargo de PROFESSOR I,
LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art. 40,§5 da Constituição da
República Federativa do Brasil c/c art.6º da Emenda Constitucional 41/
03 e em harmonia com art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 160
de 12 de dezembro de 2012, fixados através do sistema eletrônico
ASPPREV, conforme consta de fls. 151/157 do processo administrativo
nº 589/2018, com valor de R$2.749,94 (dois mil, setecentos e quarenta
e nove reais e noventa e quatro centavos).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR I, com salário base no valor de
R$1.831,46 (hum mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e seis
centavos) acrescido do ATS de 30% no valor de R$634,60 (seiscentos
e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e Complemento Piso
Magistério no valor de R$ 283,88 (duzentos e oitenta e três reais e
oitenta e oito centavos), de acordo com o artigo 126 e 129 Lei
Complementar Municipal nº 28/99 que dispõe do Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos em 01 de fevereiro de 2020.

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

JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA
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REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 05 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispõe   sobre   Concessão   de   benefício
de  APOSENTADORIA     POR     TEMPO    DE
CONTRIBUIÇÃO, à servidora LUCIANE DOS
SANTOS, no âmbito do Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença.”

JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012. Em especial o que dispõe o art. 20, Parágrafo 1º,
incisos I,II,III, tendo garantida a paridade de reajuste com os servidores
ativos, e ainda em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº
0000910/2019.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora LUCIANE DOS SANTOS,
brasileira, portadora do CPF nº 895.046.317-20, matrícula nº 114.014,
NIT nº 1200531092-3, efetiva no cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO,
LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pelo servidora foram
calculados com base no que trata o art.6º da Emenda Constitucional
41/03 e em harmonia com art. 44 da Lei Complementar Municipal nº
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados através do sistema eletrônico
ASPPREV, conforme consta de fls. 49/51 do processo administrativo nº
910/2019, com valor de R$2.793,84 (dois mil, setecentos e noventa e
três reais e oitenta e quatro centavos).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de ORIENTADOR PEDAGOGICO, no valor de
R$1.727,79 (hum mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e nove
centavos) acrescido do ATS de 40% no valor de R$798.24 (setecentos
e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) e Complemento Piso
Magistério no valor de R$ 267,81 (duzentos e sessenta e sete reais e
oitenta e um centavos), de acordo com o artigo 126 e 129 Lei
Complementar Municipal nº 28/99 que dispõe do Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos em 01 de fevereiro de 2020.

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

JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

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

REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Dispõe   sobre   Concessão   de   benefício
de APOSENTADORIA     POR     TEMPO    DE
CONTRIBUIÇÃO, ao servidor HAROLDO
JORGE NEVES PINHEIRO, no âmbito do
Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de
Valença.”

JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012. Em especial o que dispõe o art. 20, Parágrafo 1º,
incisos I,II,III, tendo garantida a paridade de reajuste com os servidores
ativos, e ainda em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº
0000070/2019.

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao servidor HAROLDO JORGE NEVES
PINHEIRO, brasileiro, portador do CPF nº 258.575.769-20, matrícula nº
118.125, NIT nº 1088328866-1, efetivo no cargo de AGENTE EDUCADOR
I, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art. 40,III - A da Constituição da
República Federativa do Brasil c/c a Emenda Constitucional 20/98 e
em harmonia com art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 160 de 12
de dezembro de 2012, fixados através do sistema eletrônico ASPPREV,
conforme consta de fls. 108/113 do processo administrativo nº 070/
2019, com valor de R$2.075,95 (dois mil, setenta e cinco reais e noventa
e cinco centavos).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR I, com salário base no
valor de R$1.537,74 (hum mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta
e quatro centavos) acrescido do ATS de 35% no valor de R$538,21
(quinhentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), de acordo com
o artigo 126 e 129 Lei Complementar Municipal nº 28/99 que dispõe do
Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos em 01 de fevereiro de 2020.

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

JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA
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