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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
Jaqueline Magalhães dos Santos

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

Marcelo Coelho Macedo

  Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Hilton de Souza Faria

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
Fabio Antonio Pires Jorge

VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça

1° SECRETÁRIO
Rafael  de Oliveira Tavares

2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

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
Antônio Carlos de Oliveira

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
Flávia Guimarães Silva

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
Edimar Pascoal Xavier

E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3366

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Sylvio dos Santos Carvalho

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
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848

Endereço: Travessa Fonseca, 112 - 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

UFIR - R$ 3,5550
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 101 de 20/12/2019 publicada no

D.O.E. de 23/12/2018, pág. 08.

UFIVA - R$ 82,26
de acordo com o Decreto 178 de
30/12/2019 publicado no Boletim

Oficial edição 1.149 de 30/12/2018.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

José Carlos Fraga
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

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

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mara Lucia Marques de Medeiros Olvieira

E-mail: sasel_2009@hotmail.com
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Juliane Maria Souza da Silva

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

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
-

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-3855

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
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Comissão de Análise de Defesa Prévia
CADEP

Processos julgados em 22/04/2020

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenadoria de Trânsito

Processo Indeferido:
8408/2020;

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO

TERMO: 230/2020

PROCESSO: 8634/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E EDUARDO CABRAL
MARQUES DA SILVA

OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Nº 952/2014,
EM 15/06/2020, A PEDIDO DO CONTRATADO – PROCESSO
SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2014 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 15.923/2014

DATA: 26 DE JUNHO DE 2020

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA

CONTRATO: 160/2020

PROCESSO: 154/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E NEUDINEA
VERGILIO (CONTRATADA)

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
RELATIVO AO CARGO DE GESTOR DE TRABALHO SOCIAL

PRAZO: 25 DE MARÇO DE 2020 A 24 DE MARÇO DE 2021

DATA: 8 DE ABRIL DE 2020.

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

PORTARIA SMOPU-PMV, Nº002, de 25  de Junho de 2020.

Marco Antônio Toledo dos Santos (Interino), Secretário
Municipal de Obras e Planejamento Urbano do Município de Valença/
RJ, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art.79, I, da
Lei Orgânica do Município e,

Considerando os termos dos processos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Portaria para acompanhamento da obra que
está sob o Consórcio Multifinalitário do Vale do Paraibuna – CIMPAR,
do processo nº 9055/2020, Pavimentação e Recuperação Asfáltica
da Rua Euclides da Cunha, a ser composta pelos servidores:

I) Para fiscal de contrato: Marcos Augusto Romeiro Pires,
matrícula nº140.295/PMV;

II) Para acompanhamento das Obras: Mauro Ávila Reis ,
matrícula nº 211.255/PMV.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Valença, 25 de Junho de 2019.

Marco Antônio Toledo dos Santos
Matrícula nº 109967/PMV

Secretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano (Interino).

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO: 143/2020

PROCESSO: 3873/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E HAROLDO
MAGALHAES DE VASCONCELLOS (LOCADOR)

OBJETO: CONTRATO DDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO CAPS II

PRAZO: 10 DE ABRIL DE 2020 A 09 DE ABRIL DE 2021.

DATA: 27 DE MARÇO DE 2020.

http://www.valenca.rj.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
(3ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 7.423/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 019/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiário: Distribuidora Limpoli Eireli-ME

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
(3ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 7.423/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 019/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiário: 100% Embalagens Distribuidora Além Paraíba Ltda-EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
(3ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 7.423/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 019/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiário: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME

Item Qtde Unid Descrição empresa preço 
unitário marca

11 1.296 unid

ESPONJA DE BANHO INFANTIL: de 1ª qualidade, esponja com uma face m ais
macia que limpa suavem ente a pele e a outra face que massageia e esfolia a
pele. Com posição: espum a de poliuretano, fibra s intética com talco e bactericida.
Dim ensões: 112 m m x 62 mm  x 23 mm

Lim poli 2,80 Bettanin

12 1.716 unid
RODO DE PLÁSTICO DE 40 CM: Indicado para enxugar pisos lisos . Suas
dimensões perm item alcançar áreas de difícil acesso. Composição:
polipropileno, PVC e m adeira

Lim poli 4,55 Caiçara

Item Qtde Unid Descrição empresa preço 
unitário marca

6 242.374 litro

LEITE INTEGRAL UHT: de 1ª qualidade, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e
zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio
e citrato de sódio. Sem glúten. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro

100% R$ 3,59 Itambé Kids

7 80.785 litro

LEITE INTEGRAL UHT: de 1ª qualidade, vitaminas (A, D e C), minerais (ferro e
zinco). Estabilizantes: trifosfato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio
e citrato de sódio. Sem glúten. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro

100% R$ 3,59 Itambé Kids

Item Qtde Unid Descrição empresa preço 
unitário marca

4 3.600 pacote

BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL SEM LACTOSE: de 1ª qualidade,
com pos ição bás ica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água,
gordura vegetal hidrogenada zero trans , açúcar invertido, açúcar, sal, ferm entos
químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofos fato ácido de
sódio), ferm ento biológico, es tabilizante lecitina de soja, proteinase,
metabissulfito de sódio, sem coles terol, sem lactose e sem proteína do leite.
Isento de produtos de origem anim a. Embalagem íntegra e res is tente, devendo
conter: identificação e procedência, informação nutricional, núm ero de lote, data
de fabricação, data de validade e quantidade do produto.  Pacote com 200 grs

Almeida R$ 2,49 Liane
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019
(3ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 7.423/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 019/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e
creches municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiário: Amanbella Comércio de Alimentos Eireli-ME

5 180 pacote

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, composição
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e
bicarbonato de amônio), sal, metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha,
proteinase, vitaminas (b1, b2, b6 e pp). Sem colesterol, sem lactose e sem
proteína do leite. Isento de produtos de origem animal. Embalagem íntegra e
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional,
número de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pacote de 200 grs

Almeida R$ 2,49 Liane

Item Qtde Unid Descrição empresa preço 
unitário marca

1 6.007 sachê

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: DE 1ª QUALIDADE, com vitaminas Activ-
Go, minerais, açúcar, cacau em pó, maltodextrina, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto. Sachê de 800 grs

Amanbella R$ 10,20 Nescau

2 2.000 sachê

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: DE 1ª QUALIDADE, com vitaminas Activ-
Go, minerais, açúcar, cacau em pó, maltodextrina, emulsificante lecitina de soja e 
aromatizante. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e quantidade do produto. Sachê de 800 grs

Amanbella R$ 10,20 Nescau

8 218 pote

MANTEIGA SEM SAL: de 1º qualidade, consistência sólida, pastosa à temperatura
de 20ºC, de textura lisa, uniforme, untosa, com distribuição uniforme de água
(umidade), cor branco amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração.
De sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho.
dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade, informação dos
ingredientes e composição nutricional.  Pote 200 grs

Amanbella R$ 8,30 Crioulo

9 11.857 kg

MIÚDO DE FRANGO (FÍGADO DE GALINHA): de 1ª qualidade, congelado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagens
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação
do produto. Embalagem íntegra, devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC.Pacote de 1Kg

Amanbella R$ 3,50 Rica

10 3.950 kg

MIÚDO DE FRANGO (FÍGADO DE GALINHA): de 1ª qualidade, congelado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagens
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação
do produto. Embalagem íntegra, devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC.Pacote de 1Kg

Amanbella R$ 3,50 Rica

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº 48 DE 30 DE JUNHO DE 2020

“Dispõe sobre a retificação da concessão do
benefício de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ PROPORCIONAL,a  servidora
MARIA APARECIDA VARGAS DE ALMEIDA, no
âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença.” TCE: 218.960-9/19

RETIFICANDO A PORTARIA Nº 72 DE 01 DE MAIO DE 2019, PUBLICADA
NO BOLETIM OFICIAL Nº 1052 DE 03 DE MAIO DE 2019 E PORTARIA Nº
193 DE 24 DE JULHO DE 2019, PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº
1087 DE 26 DE JULHO DE 2019.

JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI-
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que dispõe o art. 40º, § 1º,
inciso I da CRFB (redação EC 41/03) c/c art.6º - A da EC 41/03 e a
Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de
12 de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência
Social no âmbito Município de Valença Estado do Rio de Janeiro.

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 181/
2019:

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PROPORCIONAL, a servidora MARIA APARECIDA VARGAS DE ALMEIDA,
matrícula nº 118.958, inscrita sob o CPF nº. 656.302.707-53 e do NIT nº.
1140783069-9, efetiva no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lotada na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram
calculados com base no que trata o art. 40º, § 1º, inciso I da CRFB
(redação EC 41/03) c/c art.6º - A da EC 41/03 e em harmonia com art. 44
da Lei complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012,
fixados por meio de sistema eletrônico ASPPREV fls. 70/75, importância
de R$ 1.196,98 (hum mil, cento e noventa e seis reais e noventa e oito
centavos).

I - As parcelas referentes ao valor acima descritos foram obtidas pela
proporcionalidade de 77,26% do tempo exigido correspondente ao
salário base do cargo de AGENTE EDUCADOR II, com valor de R$ 957,58
(novecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos),
acrescido 25% referentes ao ATS no valor de R$ 239,40 (trezentos e
vinte três reais e cinqüenta e um centavos) de acordo com art.126 e
129 da Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores de Valença/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data sua publicação.

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

JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

PORTARIA PMV, Nº. 298, DE 26 DE JUNHO 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 os termos do processo administrativo nº.
1805/2020, fls. 03;

Considerando a Lei Complementar nº. 226, de 19 de
dezembro de 2019, que “Dispõe sobre a alienação e a utilização por
terceiros, dos bens imóveis do Município de Valença, Estado do Rio
de Janeiro”;

Considerando o Capítulo III da Utilização por Terceiros e
Seção IV Da Concessão de Uso;

RESOLVE:

Art. 1º. INSTITUIR, a partir desta data, COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, que tem por objetivo a concessão de
uso de área de propriedade do Poder Público municipal, destinada
à empresas que pretendem se instalar no Município de Valença/RJ,
a ser composta pelos servidores abaixo relacionados:

- Maurício Cesar Ferreira Tavares, matrícula nº. 100.633- Presidente
- Shirley da Silva Costa Marins, matrícula nº. 103.950-Membro
- José Eduardo Goulart Lago, matrícula nº. 140.767 – Membro

Art. 2º. Os membros designados para compor a presente
Comissão, não receberão Jeton ou qualquer outra vantagem
pecuniária, para tal fim.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 299, DE 26 DE JUNHO 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 os termos do processo administrativo nº.
9197/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. DESCREDENCIAR, a partir do dia 22 de junho de
2020, o Sr. MAURÍCIO CÉSAR FERREIRA TAVARES, inscrito no
CPF sob o nº. 722.999.757-72, para recebimento de adiantamento
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PORTARIA PMV, Nº. 300, DE 26 DE JUNHO 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 os termos do processo administrativo de
nº. 9197/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. CREDENCIAR, a partir do dia 22 de junho de 2020, o
servidor JOSÉ CARLOS FRAGA, inscrito sob o CPF nº. 073.451.077-
28, para recebimento de adiantamento para cobertura de despesas
miúdas e de pronto pagamento da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º. Para efeito desta, o servidor credenciado fica autorizado
a abrir conta corrente e a realizar movimentação bancária
individualmente para tal fim.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 22/06/2020.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 301, DE 26 DE JUNHO 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. JOYCE DA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA, matrícula n. 211.285, do Cargo
Comissionado de Chefe da Seção de Expediente, Símbolo CC9,
que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 22/06/2020.

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

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 89, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

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   Lei nº. 3.210, de 03 de junho de 2020;

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$
2.119.138,32 (dois milhões, cento e dezenove mil, cento e trinta
e oito reais e trinta e dois centavos), para atender as despesas
assim codificadas:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

03.01 Enfrentamento da 
Emergência COVID19

10.122.0038.1.366 33.90.39.99.99.00 0016 41.691,32

03.01 Incremento PAB PRT 769 10.301.0025.1.369 33.90.39.99.99.00 0016 100.000,00

03.01 Incremento MAC PRT 725 10.302.0024.1.370 33.90.39.99.99.00 0016 500.000,00

03.01 Incremento MAC PRT 725 10.302.0024.1.370 33.90.30.99.00.00 0016 37.447,00

03.01 Enfrentamento da 
Emergência COVID19

10.122.0038.1.366 33.90.39.99.99.00 0016 1.440.000,00

TOTAL 2.119.138,32
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Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do Ministério
da Saúde, conforme trazido pela PORTARIA Nº 1.427, DE 27 DE
MAIO DE 2020; PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020;
PORTARIA Nº 725, DE 6 DE ABRIL DE 2020; e PORTARIA Nº 769,
DE 8 DE ABRIL DE 2020.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 90, DE 26 DE JUNHO DE 2020.

“Dispõe sobre instalação de atividades
comerciais no Conjunto Habitacional
Vadinho Fonseca, nos termos do Plano
Diretor do Município de Valença.”

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

Considerando o Plano Diretor Participativo de Valença-
PDPV, Lei Complementar n. 192, de 22 de novembro de 2016;

Considerando que o Conjunto Habitacional Vadinho
Fonseca encontra-se localizado na Zona Residencial Z3, onde é
permitido a exploração de atividades comerciais de pequeno porte,
conforme consta no Plano Diretor vigente;

Considerando a necessidade de regularizar o cadastro
municipal;

Considerando os inúmeros atos de permissões de uso
concedidos aos permissionários do Conjunto Habitacional Vadinho
Fonseca;

Considerando a competência do Chefe do Poder Executivo
em tratar de questões relacionadas a permissões de uso de próprio
municipal, art. 105, parágrafo 3, Lei Orgânica do Município c/c Lei
Complementar n. 226, de 19 de dezembro de 2019, art. 23;

DECRETA:

Art. 1º. Passa a ser permitida a exploração de atividades
comerciais consideradas de pequeno porte, no Conjunto Habitacional
Vadinho Fonseca, localizado no Bairro Cambota, Valença/RJ,
observadas as determinações trazidas pelo Plano Diretor Participativo
de Valença, Lei Complementar n. 192, de 22 de novembro de 2016.

Art. 2º.  Para efeito deste Decreto, fica revogada às
disposições contrárias contidas nos atos de permissões de uso,
quanto a vedação de destinação comercial nos imóveis do Conjunto
Habitacional Vadinho Fonseca, não ensejando causa de extinção
da permissão outorgada.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.91, DE 29 DE JUNHO DE 2020.

“Altera o Decreto 078/2020
determinando adequação nas novas
medidas de restrição, flexibilização
de atividades econômicas 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 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 os termos da lei 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

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 Federal nº 10.344 de 08 de maio
de 2020 que alterou o Decreto Federal nº 10.282 que estabelece as
atividades consideradas essenciais para fins de regulamentação da
Lei 13.979/2020;

Considerando a competência do Município em legislar sobre
assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da CF/88 bem como
a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art. 6º da Constituição Federal;

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.
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Considerando , a necessidade de manutenção da ordem
econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tendo em vista
a imperiosa empregabilidade como corolário mínimo da dignidade
da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, princípios estes garantidos no artigo 1º, III e IV da
Constituição Federal.

Considerando a edição do Pacto social pela Saúde e pela
Economia editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e as
métricas para gatilhos de flexibilização das atividades econômicas
no estado.

Considerando o disposto no Decreto 078/2020 determinando
adequação nas novas medidas de restrição, flexibilização de
atividades econômicas e dá outras providências.

Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica revogado o inciso VI do artigo 12 do Decreto 78/
2020.

Art. 2º. O inciso VII do artigo 12 do Decreto 78/2020 passa a
conter a seguinte redação:

Art. 12. (...)
VII – Serviços de hotelaria, até o dia 15/07/2020, ressalvada a
hospedagem para hóspedes que comprovem que estejam em trabalho
ou a serviço de empresas cuja atividade se desenvolva no âmbito do
Município de Valença, através de apresentação de documento na
portaria do estabelecimento no momento do check in, respeitando-
se as demais restrições comuns às outras atividades, aplicando-
se, nestes casos, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 11 do Decreto 78;

Art. 3º. O Grupo 7 do anexo do Decreto 78/2020 passa a
conter a seguinte redação:

Grupo 7
Consultórios, clínicas, academias, centros de
reabilitação e estúdios de educação física e demais
estabelecimentos de saúde, ressalvados os serviços
hospitalares;
Centros de Formação de Condutores.
Funcionamento - Segunda a sexta as 07h às 20 hs

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de Junho de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº 92, DE 30 DE JUNHO DE 2020.

Determina regras de restrição e adequação
de medidas de prevenção e proteção contra
a COVID-19 no Distrito de Barão de
Juparanã 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 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 os termos da lei 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

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 Federal nº 10.344 de 08 de maio
de 2020 que alterou o Decreto Federal nº 10.282 que estabelece as
atividades consideradas essenciais para fins de regulamentação da
Lei 13.979/2020;

Considerando a competência do Município em legislar sobre
assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da CF/88 bem
como a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art. 6º da Constituição
Federal;

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 disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração,

Considerando finalmente a elevação substancial dos casos
diagnosticados e suspeitos de pacientes infectados pela COVID-19
no Distrito de Barão de Juparanã:
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D E C R E T A:

Art. 1º - Fica determinada a suspensão pelo período de 15
(quinze) dias em todo o território do Distrito de Barão de Juparanã,
do funcionamento das atividades:
I – De comércio, indústria e prestação de serviços de qualquer
natureza desde as 0:01 horas do dia 03/07/2020;
II – Dos profissionais liberais, autônomos ou com relação de emprego
de qualquer natureza, incluindo salões de beleza, estética,
manicures, depilação, cabeleireiros, barbearia, design de
sobrancelhas, corretores de imóveis, contadores, advogados, e outras
atividades afins;
III – Toda e quaisquer atividades com presença de público em salões
de festas, casas de festas, salões comunitários, espaços internos
e estabelecimentos congêneres destinados ao lazer e diversão;
IV – Atividades coletivas como eventos com música ao vivo ou
eletrônica, shows, eventos desportivos, e afins;
V – Atividades em academias, centros de ginástica, centros de lutas
e estabelecimentos similares;
VI – Banho em lagoa, rio, cachoeira ou piscina coletiva;
VII – O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres;
VIII – Quaisquer atividades em local de entretenimento para o público
infantil;
IX – Cultos de qualquer natureza em espaço aberto ou fechado.

Art. 2º. As vedações do artigo anterior não se aplicam:
I. aos supermercados, das 08:00 às 19:00 horas;
II. às padarias, açougues e mercearias, das 07:00 às 16:00
III. às farmácias, em seu horário regular de funcionamento e plantão;
IV. aos postos de combustível e distribuidoras de gás de cozinha
das 07:00 às 20:00;
V. aos serviços de delivery, das 07:00 às 20:00;
VI. aos serviços essenciais previstos no artigo 4º deste Decreto,
em seu horário regular de funcionamento e plantão;

§ 1º. Nos estabelecimentos a que se refere este artigo será
obrigatória a observação do seguinte:

I. Fica limitada a presença de uma pessoa a cada 10m2 de área
livre nos salões dos supermercados e mercearias cabendo às
fiscalizações de postura, sanitária e guarda municipal procederem
a qualquer tempo a abordagem e fechamento temporário do
estabelecimento para contagem e averiguação do cumprimento do
disposto neste artigo.
II. Fica proibido todo e qualquer atendimento feito por idoso ou
integrante dos grupos de risco, conforme definição do Ministério da
Saúde na condição de colaborador do comercio local;
III. Deverá, obrigatoriamente, haver o uso de máscara apropriada por
todos aqueles funcionários atuantes no estabelecimento;
IV. Os funcionários dos setores de açougue, frios, salgados, peixaria
e lanchonetes no interior dos supermercados deverão,
obrigatoriamente, utilizar máscara, óculos de proteção e protetor
facial (face shield);

V. Os estabelecimentos deverão proceder à desinfecção diária e
contínua dos pisos e balcões com hipoclorito de sódio (água sanitária)
ou álcool 70 liquido;
VI. Deverá haver a disponibilização, sempre que possível, de lavatório
com água e sabão acessível ao publico em geral;
VII. Será obrigatória a dispensação de álcool em gel a todos os
consumidores que ingressarem nos estabelecimentos comerciais;
VIII. Os funcionários de todos os estabelecimentos deverão observar
as seguintes práticas:
a.  proceder a própria higienização durante todo o horário de trabalho;
b. utilizar, além das máscaras obrigatórias, todos os EPI
recomendado ao ramo de atividade;
c. orientar os consumidores à utilização do lavatório ou álcool em
gel quando do ingresso no estabelecimento;
d. informar ao superior hierárquico todo e qualquer sintoma gripal,
devendo, neste caso, ser afastado de suas atividades e encaminhado
aos serviços de saúde;
IX.  Fica proibida a entrada de crianças menores de 07 (sete) anos
no interior dos mercados e supermercados;

§ 2º.  É proibido o consumo de todo e qualquer produto alimentício
no balcão e interior dos estabelecimentos elencados nos incisos I e
II desde artigo;

Art. 3º. São considerados, no âmbito do Distrito de Juparanã
como serviços públ icos e at ividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares
de qualquer natureza;
II - assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;
III – atendimento de emergência e urgência em odontologia;
 IV - captação, tratamento e distribuição de água;
V – coleta de lixo e limpeza pública;
VI - iluminação pública;
VII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos
de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
VIII - controle de tráfego;
IX - telecomunicações e internet;
X - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de
doença dos animais;
XI - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e
vegetal; XII - vigilância agropecuária;
XII - transporte e entrega de cargas em geral;
XIII - fiscalização tributária;

Art. 4º. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras
por toda a população do Distrito de Barão de Juparanã, podendo as
autoridades competentes para fiscalização procederem à imposição
das penalidades previstas nos demais Decretos em vigor no âmbito
do Município de Valença.
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Art. 5º. Caberá aos setores de fiscalização do Município de
Valença, à Guarda Municipal e com o auxilio da Policia Militar do
Estado do Rio de Janeiro a fiscalização e controle do fiel cumprimento
das normas editadas no presente Decreto, podendo as autoridades
competentes para fiscalização procederem à imposição das
penalidades previstas nos demais Decretos em vigor no âmbito do
Município de Valença.

Art. 6º. Visando a evitar a propagação do COVID-19 e no
exercício do poder de polícia administrativa, a guarda municipal poderá
encaminhar o agente à residência ou estabelecimento hospitalar para
cumprimento das medidas estabelecidas no art. 3º da Lei nº 13.979,
de 2020, conforme determinação das autoridades sanitárias.

Art. 7º. Fica proibido o deslocamento e permanência de
pessoas nas ruas do Distrito, enquanto durarem as determinações
deste Decreto, das 20 horas às 04 horas.

Art. 8º. Em caso de recusa no cumprimento das determinações
contidas no presente Decreto, fica autorizado, desde já, aos órgãos
municipais competentes com a cooperação da Policia Militar do
Estado do Rio de Janeiro e 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, podendo
por isto ser conduzido à autoridade policial competente para autuação
por flagrante delito, se for o caso.

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com vigência por 15 (quinze) dias podendo ser prorrogado por ato
discricionário do Prefeito e conforme os dados epidemiológicos no
Distrito a que se refere.

Gabinete do Prefeito, 30 de Junho de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.95, DE 01 DE JULHO DE 2020.

Autoriza o funcionamento de
academias, estúdios de educação
física e afins determinando
adequação das medidas de restrição
e flexibilização e dando 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 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 os termos da lei 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

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 Federal nº 10344 de 08 de maio de
2020 que alterou o Decreto Federal nº 10282 que estabelece as
atividades consideradas essenciais para fins de regulamentação da
Lei 13.979/2020;

Considerando a competência do Município em legislar sobre
assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da CF/88 bem
como a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art. 6º da Constituição
Federal;

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 , a necessidade de manutenção da ordem
econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tendo em vista
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a imperiosa empregabilidade como corolário mínimo da dignidade
da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, princípios estes garantidos no artigo 1º, III e IV da
Constituição Federal.

Considerando a edição do Pacto social pela Saúde e pela
Economia editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e as
métricas para gatilhos de flexibilização das atividades econômicas
no estado.

Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração:

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento de academias,
estúdios de educação física, estúdios de reabilitação e afins no
âmbito do Município de Valença desde que observadas as
determinações contidas no presente Decreto.

Art. 2º - O atendimento presencial se dará de forma
individualizada mediante agendamento prévio.

Art. 3º. Serão obrigatórios os seguintes procedimento
adicionais pelas academias, centros de reabilitação e estúdios de
educação física:
a) Limitar o número de usuários nos estabelecimentos na forma
deste Decreto.
b) Manter na recepção um caderno para registro de entrada e saída
dos usuários para acompanhamento do quantitativo destes devendo
o estabelecimento manter tal controle visível, inclusive com os
respectivos horários de agendamento, o qual, em caso de fiscalização
dos órgãos municipais deverá ser apresentado para conferência;
c) Cessar temporariamente todo controle de entrada que exija
aposição de digital dos usuários;
d) Disponibilizar um (1) recipiente com álcool a 70% a cada dois (2)
aparelhos de musculação disponível para uso.
e) Disponibilizar recipiente com álcool em gel ou álcool liquida a
70% na recepção, vestiários, sala de aula coletiva, sala de
musculação e outros espaços de circulação.
f) Posicionar kits de limpeza e/ou com dispensador de álcool em gel
ou álcool liquida a 70%, em pontos estratégicos das áreas de
musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e produto específico
de higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos
de treino, como colchonetes, halteres e máquinas, bem como deve
haver orientação para descarte imediato das toalhas de papel.
g) Fornecer máscara apropriada para todos os funcionários
(recepcionista, professores, gerentes e equipe de limpeza).

h) Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso de
garrafas próprias.
i) Proibir grupos de riscos, doentes crônicos e maiores de 60 anos
de frequentarem os estabelecimentos.
j) Higienizar escadas, corrimão e vestiários após cada uso;
k) Proceder ao intervalo de 10 minutos entre os agendamentos para
higienização do espaço.
l) Proibir banho nos vestiários.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de Julho de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.96, DE 01 DE JULHO DE 2020.

“Altera o Decreto 091/2020
determinando adequação nas novas
medidas de restrição, flexibilização
de atividades econômicas 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 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 os termos da lei 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

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 Federal nº 10.344 de 08 de maio
de 2020 que alterou o Decreto Federal nº 10.282 que estabelece as
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atividades consideradas essenciais para fins de regulamentação da
Lei 13.979/2020;

Considerando a competência do Município em legislar sobre
assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da CF/88 bem como
a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art. 6º da Constituição Federal;

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, a necessidade de manutenção da ordem
econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tendo em vista
a imperiosa empregabilidade como corolário mínimo da dignidade
da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, princípios estes garantidos no artigo 1º, III e IV da
Constituição Federal.

Considerando a edição do Pacto social pela Saúde e pela
Economia editado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro e as
métricas para gatilhos de flexibilização das atividades econômicas
no estado.

Considerando o disposto no Decreto 078/2020 determinando
adequação nas novas medidas de restrição, flexibilização de
atividades econômicas e dá outras providências.

Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração.

D E C R E T A:

Art. 1º - O art 3º do Decreto 91/2020, passa a conter a seguinte
redação:

Grupo 7
Consultórios, clínicas, demais estabelecimentos de
saúde, ressalvados os serviços hospitalares;
Centros de Formação de Condutores.
Funcionamento - Segunda a sexta as 07h às 20 hs

Art. 2º. O inciso VII do artigo 12 do Decreto 78/2020 passa a
conter a seguinte redação:

Art. 12. (...)
VII – Ficam autorizados os serviços de hotelaria com
50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, a partir

do dia 15/07/2020, ressalvada a hospedagem para
hóspedes que comprovem que estejam em trabalho
ou a serviço de empresas cuja atividade se desenvolva
no âmbito do Município de Valença, através de
apresentação de documento na portaria do
estabelecimento no momento do check in;

Art. 3º. Os serviços de hotelaria, autorizados no art. 2º deverão
obedecer as seguintes regras:

I. O uso de máscara  para a circulação nas áreas
comuns é obrigatório para funcionários/colaboradores
e hóspedes que deverão ser orientados a circularem
sempre usando máscaras, a ser retirada apenas já a
mesa, no momento das refeições;

II. O uso de equipamento de proteção individual (EPIS)
completo é obrigatório para os funcionários/
colaboradores, de acordo com cada atividade;

III. Promover a sensibilização quanto à etiqueta
respiratória em casos de tosse ou espirros e
orientações sobre a forma de contágio e de prevenção
à COVID-19 para colaboradores e hóspedes;

IV. Fixar cartaz informativo nos elevadores com a
orientação de uso individual ou para pessoas da mesma
família ou do mesmo quarto, incluindo o distanciamento
físico mínimo de dois metros de cada indivíduo nas
áreas de circulação;

V. Disponibilizar álcool em gel 70% na entrada do
estabelecimento e em todos os pontos de circulação,
tanto para clientes quanto para funcionários/
colaboradores, assim como dispositivos para lavagem
das mãos com sabão líquido e papel toalha descartável
(não reciclado), além de lixeira com tampa sem
acionamento manual;

VI. Aumentar a frequência de higienização nas áreas de
maior circulação, incluindo os banheiros, mantendo
preferencialmente os ambientes arejados, com janelas
e portas abertas sempre que possível;

VII. Check-in: recomendamos que sejam feitos de
forma on line utilizando aplicativos, formulários, dentre
outros sistemas disponíveis de pré check-in e o
preenchimento do FNRH seja feita pelo hóspede no
quarto, após sua entrada e entrega posterior, no caso
de hospedagem com menor. O check out:
recomendamos que o extrato seja entregue para  a
conferência diretamente no apartamento ou por
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aplicativos de mensagens e caso haja alguma
divergência o hóspede deverá ligar para a recepção;

VIII. As chaves, chaveiros ou cartões magnéticos  devem
ser de material de fácil higienização, devolvidos em uma
urna ou outro recipiente similar, para serem devidamente
higienizados antes da reutilização;

IX. Reforçar a limpeza e higienização em todos os
pontos de maior contato no quarto, áreas comuns, como
fechaduras, interruptores, maçanetas, controles de ar
condicionado e TV, cabeceira, bancada, criado mudo,
cadeiras, cofre, secador de cabelo, espelhos, telefones,
abajures, torneiras, acionadores de descarga, assento
do vaso, pia, ganchos, corrimão, balcões, máquina de
cartão de crédito (sempre após cada uso) e lixeiras;

X. Sobre o atendimento dos hóspedes nos restaurantes,
o ideal é que 0seja realizado em turnos evitando
aglomeração e proporcionando mais segurança aos
hóspedes e colaboradores, e o serviço poderá ser feito
através de porções individualizadas, protegidas  com
filme; buffet com o manuseio da refeição sendo feito
por um funcionário do meio da hospedagem, usando
equipamentos de proteção individual (EPIS)
necessários: gorro e máscara; talheres, pratos e copos
deverão ser higienizados com água quente e detergente,
sendo que os talheres devem ser embalados
individualmente; as mesas devem ser preparadas
(pratos, talheres, copos e guardanapos de papel) na
hora do atendimento ao cliente, nunca antes e refeições
na forma/ou tipo empratados no restaurante devem ser
levadas à mesa protegidas  por cloche (tampa prato).

Art. 4º. Ficam proibidos os eventos com presença de público
dentro dos hotéis e pousadas.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de Julho de 2020.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Lei Complementar  n.º  229/2020
De: 10 de junho de 2020

(Autoria: Mensagem 30/2020 do Poder Executivo)

Ementa: “Dispõe sobre a prorrogação temporária
do recolhimento de Taxas Municipais em razão da
pandemia da Covid-19.”

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

Art. 1º. Esta Lei Complementar Municipal tem caráter
temporário e regula o prazo de recolhimento das taxas municipais
que especificar.

Art. 2º. Os prazos de recolhimento das taxas municipais ficam
estabelecidos da seguinte forma:

I- quanto à taxa de fiscalização de localização, instalação e
funcionamento de estabelecimentos de produção, comércio, indústria
e prestação de serviços-TFL, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir da data da entrada em vigor desta lei até o dia 30 (trinta) de
setembro de 2020 (dois mil e vinte), terão suas datas de vencimento
prorrogadas para o dia 31 (trinta e um) de novembro de 2020 (dois
mil e vinte); e

II- quanto à taxa de licença de propaganda e publicidade, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir da data da entrada em vigor desta
lei até o 30 (trinta) de setembro de 2020 (dois mil e vinte), terão
suas datas de vencimento prorrogadas para o dia 31 (trinta e um) de
novembro de 2020 (dois mil e vinte).

§1º. Entende-se, para fins desta lei, que o fato gerador das taxas
ocorre quando a administração pública decide pelo deferimento da
licença em favor do sujeito passivo tributário.

§2º. Nos casos em que a taxa for devida em duas parcelas, a primeira
vencerá nos termos dos incisos I e II deste artigo e, a segunda, em
31 (trinta e um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), nos termos
da legislação vigente.

Art. 3º. Os órgãos tributários municipais, após o deferimento
da licença, providenciarão a emissão da  licença e, se possível, a
guia respectiva para pagamento com a data de vencimento no dia
31 (trinta e um) de novembro de 2020 (dois mil e vinte).
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Parágrafo único: Sem prejuízo da entrega da guia de recolhimento
no momento da entrega da licença, o Município disponibilizará o
acesso à guia pela internet, através do sistema informatizado de
arrecadação, ou outro meio remoto disponível aos órgãos tributários,
e, no último caso, desde que solicitado pelo devedor do tributo.

Art. 4º. As demais taxas, não reguladas por esta lei
complementar, continuam a viger pelas disposições que lhe são
correlatas.

Art. 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º. Revogam-se todas às disposições em contrário.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2020

FÁBIO ANTÔNIO PIRES JORGE     PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
        Presidente Vice- Presidente

RAFAEL DE OLIVEIRA TAVARES             PAULO CELSO ALVES PENA
     1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  29/06/2020

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º  3.210/2020 de 03 de junho de 2020
Mensagem 32/2020 do Poder Executivo

Dispõe sobre abertura de Crédito
Especial até o valor de R$2.119.138,32
(dois milhões, cento e dezenove mil,
cento e trinta e oito reais e trinta e
dois 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$2.119.138,32 (dois
milhões, cento e dezenove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e
dois centavos), para atender as despesas assim codificado:

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

03.01 Enfrentamento da 
Emergência COVID19

10.122.0038.1.366 33.90.39.99.99.00 0016 41.691,32

03.01 Incremento PAB PRT 769 10.301.0025.1.369 33.90.39.99.99.00 0016 100.000,00

03.01 Incremento MAC PRT 725 10.302.0024.1.370 33.90.39.99.99.00 0016 500.000,00

03.01 Incremento MAC PRT 725 10.302.0024.1.370 33.90.30.99.00.00 0016 37.447,00

03.01 Enfrentamento da 
Emergência COVID19

10.122.0038.1.366 33.90.39.99.99.00 0016 1.440.000,00

TOTAL 2.119.138,32

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do Ministério
da Saúde, conforme trazido pela Portaria Nº. 1.427, de 27 de maio
de 2020, Portaria Nº. 774, de 09 de abril de 2020; Portaria 725, de
06 de abril de 2020 e Portaria 725, de 06 de abril de 2020 e Portaria
769, de 08 de abril de 2020.

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

Sala das Sessões, 03 de junho de 2020.

FÁBIO ANTÔNIO PIRES JORGE     PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
        Presidente Vice- Presidente

RAFAEL DE OLIVEIRA TAVARES             PAULO CELSO ALVES PENA
     1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  29/06/2020

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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