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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefones: (24) 2438-5300
www.valenca.rj.gov.br
e-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito
CHEFE DE GABINETE
Sebastião Eric Vasconcellos
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4765
PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos
pgm.valenca@gmail.com
(24) 2453--2932
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Andrea Ferreira de Avellar
pmv.asscom@gmail.com
(24) 2452-1686

SECRETARIAS MUNICIPAIS
GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
governo@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-4776
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
CONTROLE INTERNO
José Eduardo Goulart Lago
smci@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-1815
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
adm@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-3109
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Flávia Guimarães Silva
fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes da Graça
sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
24) 2452-8638
Dom André Arcoverde, 228 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Silvio Rogério Furtado da Graça
sappma@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-3366
Rua Vito Pentagna, 1012 - Benﬁca
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EDUCAÇÃO
Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira
sme@valenca.rj.gov.br
(24)2453-7402 / 2458-4866
R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
obraspmv@valenca.rj.gov.br
(24)2453-4303
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
servpublico@valenca.rj.gov.br
(24)2452-1442
Rua Vito Pentagna, 1012 - Benﬁca
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
José Carlos Fraga
planejamento.valenca@gmail.com
(24) 2453-2891
R. Carneiro de Mendonça, 139, 2° Andar –
Centro
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rafael Oliveira Tavares
smas@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-4046
Rua Conde de Valença, 58 - Centro
ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
esporteelazervalenca@hotmail.com
(24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
CULTURA E TURISMO
Helio Lemos Suzano
sectur@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-3855
R. Carneiro de Mendonça, 139 -Centro
SAÚDE
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
sms@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-1474
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREVI - VALENÇA
DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112
Centro - Valença/RJ
Conselho Municipal de Previdência

SUBPREFEITURAS
BARÃO DE JUPARANÃ
Antônio José Lima de Ávila
Telefone: (24)2471-5961
SANTA ISABEL
Lauro Roberto dos Santos
Telefone: (24)2457-1201
PENTAGNA
Telefone: (24)2453-8971
PARAPEÚNA
Maria Aparecida da Silva
Telefone: (24)2453-9138
CONSERVATÓRIA
Victor Emanuel do Couto
Telefone: (24)2438-1188

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676
Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777
PRESIDENTE
José Reinaldo Alves Bastos
VICE-PRESIDENTE
Bernardo de Souza Machado
1° SECRETÁRIO
Fabiane Medeiros Silva
2° SECRETÁRIO
Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

GUARDA MUNICIPAL
COMANDANTE
Paulo Sérgio Murat Junior
Telefone:(24) 2542-8650
Endereço: Rua Osvaldo Terra, 108
Centro - Valença/RJ

UFIVA - R$ 85,45
de acordo com o Decreto 171 de
18/11/2020 publicado no Boletim Oﬁcial edição 1.275 de 23/11/2020.

UFIR - R$ 3,7053
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 190 de 28/12/2019 publicada no
D.O.E. de 29.12.2020, pág. 09.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº: 26.966/2021
Objeto: O objeto da presente compra através de dispensa de
licitação é a aquisição 34 porta retratos destinados para premiação
em evento da Secretaria Municipal de Educação.
Tipo de compra: Menor preço.
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 23381/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 29.629,50 (vinte e nove mil seiscentos e vinte e nove
reais e cinqüenta centavos)

Horário: 12:00 às 17:00 horas.
Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras
HOMOLOGAÇÃO
CONVOCAÇÃO PÚBLICA nº 001/2021
Homologo nos termos do Processo nº 5872/2021 o parecer
da Comissão de Qualiﬁcação de Organização Social, para o
DEFERIMENTO e o INDEFERIMENTO quanto à qualiﬁcação das
entidades abaixo descriminadas, como Organização Social no âmbito
do Município de Valença RJ, nos termos do processo em destaque.
DEFERIDAS:

INDEFERIDAS:

Instituto Elisedape
Hospital
Psiquiátrico
CNPJ nº 24.342.283/0001-18 Mahatima Gandhi
CNPJ nº 47.078.019/0001-14
Instituto Multi Gestão – IGM Global Desenvolvimento
CNPJ nº15.482.841/0001-50 CNPJ nº 03.469.096/0001-20
Instituto Ação Brasil
Instituto de Apoio a Gestão
CNPJ nº 22.778.915/0001-65 Pública – IAGP
CNPJ nº 13.664.573/0001-61
Centro de Excelência em Attendance Care Serviços
Políticas Públicas - CEPP
Empresariais Ltda
CNPJ nº 33.927.377/0001-40 CNPJ nº 31.971.529/0001-86
Desenvolvimento
de
Assistência Múltipla
CNPJ nº 02.711.774/0001-56

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 23.379/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 24.867,79 (vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e
sete reais e setenta e nove centavos)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 24.398/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 42.374,98 (quarenta e dois mil trezentos e setenta e
quatro reais e noventa e oito centavos)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 25.223/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 18.244,00 (dezoito mil duzentos e quarenta e quatro reais)

Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
Secretário Municipal de Saúde
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EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 25.224/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 36.919,00 (trinta e seis mil novecentos e dezenove reais)

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 25.220/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 30.159,40 (trinta mil cento e cinqüenta e nove reais e
quarenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 26.256/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 8.015,02 (oito mil e quinze reais e dois centavos)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 26.258/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 12.502,24 (doze mil quinhentos e doze reais e vinte e
quatro centavos)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 26.259/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 22.888,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença
Contratado: Oﬁcina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 24.399/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção
corretiva de veículos pesados pertencentes a Prefeitura
Valor: R$ 4.400,00 9quatro mil e quatrocentos reais)
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 612/2021)
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP.
Tomada de Preços nº: 005/2021
Processo Primitivo nº: 20.751/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para modernização
de Quadra Poliesportiva no bairro Vadinho Fonseca (Cobertura)
com fornecimento de materiais e mão de obra.
Valor: R$ 369.155,00 (trezentos e sessenta e nove mil, cento e
cinquenta e cinco reais)
EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 583/2021)
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI.
Pregão Eletrônico nº: 032/2021
Processo Primitivo nº: 26.150/2021
Objeto: Aquisição de produtos diversos, destinados a estoque do
Almoxarifado Central – Secretaria Municipal de Administração
Valor: R$ 13.523,00 (treze mil, quinhentos e vinte e três reais)
EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 506/2021)
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: ACR REPRESENTAÇÕES LTDA.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 81.342,12 (oitenta e um mil, trezentos e quarenta e dois
reais e doze centavos)
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 514/2021)

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: ROTA 393 ALIMENTOS LTDA.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 19.617,92 (dezenove mil, seiscentos e dezessete reais
e noventa e dois centavos)

Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CRIATIVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
DO VESTUÁRIO E EPI LTDA.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 4.451,87 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um
reais e oitenta e sete centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 513/2021)
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: FC SILVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais)
EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 507/2021)
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 11.818,60 (onze mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta
centavos)

CONVÊNIO Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27334/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA e HOSPITAL GUSTAVO
MONTEIRO JUNIOR - CONSERVATÓRIA
OBJETO: REPASSE DE RECURSO PRÓPRIO PARA
A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,
PERMITINDO A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS
MÉDICOS
REALIZADOS
PELA
CONVENIADA
NO
HOSPITAL POR ELA ADMINISTRADO, HOSPITAL GUSTAVO
MONTEIRO JUNIOR, A TODA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE
CONSERVATÓRIA E TAMBÉM DO MUNICÍPIO DE VALENÇARJ, DIANTE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA
CONVENIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU
ORIGEM AO PRESENTE CONVÊNIO
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: R$100.000,00
DATA: 29 DE DEZEMBRO DE 2021

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 508/2021)
Partes:
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI.
Pregão Eletrônico nº: 003/2021
Processo Primitivo nº: 2.558/2020
Objeto: Aquisição de materiais, destinados a Estruturação da
Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
– Associação Casa São Vicente de Paulo.
Valor: R$ 1.656,98 (um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e
noventa e oito centavos)
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DECRETOS
DECRETO Nº. 141, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre Permissão de
Uso, a título precário, de imóvel
pertencente ao Município, e dá
outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o art. 105, da Lei Orgânica do Município,
o qual permite o uso, mediante permissão ou concessão, de
bens municipais, a título precário e por tempo determinado ou
indeterminado, conforme o interesse público exigir;
Considerando a Lei Complementar municipal nº.
226/2019;
Considerando que a Permissão de Uso, poderá incidir
sobre qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do
Prefeito, através de Decreto;
Considerando a permissão de uso de imóvel pertencente
ao município, outorgada no ano de 1993, à empresa Viação
Normandy do Triângulo, por meio do Decreto nº. 048, de 07 de
junho de 1993;
Considerando por ﬁm, a informação de ﬂs. 38 verso,
constante no processo administrativo nº. 27131/2019, ﬂs. 10 verso;
DECRETA
Art. 1º. Fica autorizada a outorga de permissão
de uso, a título oneroso, do Box nº. 10, medindo 11,27m2,
localizado na Estação Rodoviária Princesa da Serra, na cidade de
Valença/RJ, em favor da empresa UTIL-UNIÃO TRANSPORTE
INTERESTADUAL DE LUXO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº. 33.337.007/0001-52, representada por JACOB BARATA,
brasileiro, casado, empresário, portador da ID nº. 24.811.8713 DETRAN/RJ e do CPF nº. 058.986..837-39, e por CLAUDIO
TADEU MEDEIROS E SILVA, brasileiro, casado, advogado,
portador da ID nº. 86.673 e do CPF nº. 006.415.477-73.
Parágrafo único: A permissão de uso será feita por meio de Termo
respectivo, tendo como atividade principal a venda de passagens
rodoviárias.
Art. 2º. A permissão de uso de que trata este Decreto
será feita mediante as seguintes condições:
Ique a conservação e manutenção do Box, ﬁque a cargo
exclusivo do permissionário;
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IIque o imóvel ora permitido não tenha sua ﬁnalidade
desvirtuada;
IIIque todas as ediﬁcações e benfeitorias que o
permissionário (a) executar no imóvel ora permitido a ele, ﬁcarão
incorporadas, sem qualquer direito a indenização ou reposição
durante ou no ﬁnal da vigência da presente permissão;
IVque esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco)
anos contados da data de celebração do Termo;
Vque ﬁndo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel
deverá ser devolvido ao Município, nas mesas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VIque a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser
requerida pelo permissionário (a), através de processo administrativo,
no ano anterior àquele em que se ﬁndar a permissão e será feita,
com ou sem modiﬁcações em suas cláusulas e condições, por iguais
períodos, respeitadas as disposições deste Decreto;
VIIque a permissão é feita intuitu personae e em
consequência disto, o permissionário (a) não poderá ceder, doar,
vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma
pessoa natural ou jurídica.
Parágrafo único: A violação a qualquer inciso deste artigo, será
causa de revogação imediata da permissão de uso outorgada.
Art. 3º. Devido a precariedade da permissão, esta
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público
relevante e/ou por descumprimento das condições estabelecidas
neste Decreto, pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao
Município com todas as benfeitorias, sem qualquer indenização
seja a que título for.
Art. 4º. Fica estabelecido o valor correspondente a 0,3
do valor da UFIVA-Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado,
ao permissionário (a), como pagamento mensal pela utilização
do Box, a ser recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta
Prefeitura, com vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias
de tolerância, com 10% de multa e 1% de juros de mora ao mês.
Art.5º. O permissionário ﬁcará responsável pelo
pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas, bem
como, demais taxas de luz, água, telefone, etc., que venha utilizar
na sua atividade.
Art. 6º. Para ﬁns deste Decreto, deverá ser observado o
estabelecido no art. 21, da LC 226/2019.
Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 222, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021
“Aprova a Instrução Normativa
SMCI nº. 011/2021, da Secretaria
Municipal de Controle Interno de
Valença, 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 conferidas pelo art. 57 e incisos; 69, inciso VI da
Lei Orgânica do Município de Valença e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 175 de 14/07/2014,
e Lei 3.118/2019 de 25/04/2019, que dispõe sobre a Secretaria
Municipal de Controle Interno e suas atribuições, e ainda,
visando dar cumprimento às exigências contidas no artigo 31 da
Constituição Federal.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovada a Instrução Normativa SMCI
nº. 011/ 2021, de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Controle Interno de Valença, que estabelece o Plano Anual de
Auditoria Interna – PAAI para o ano de 2022, da administração
direta, indireta, e entidades ou pessoas beneﬁciadas com recursos
públicos no Município de Valença, deﬁnindo os procedimentos
metodológicos e cronológicos, fazendo parte integrante deste
Decreto.
Art. 2º. Caberá a unidade responsável a divulgação da
Instrução Normativa ora aprovada.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Municipal nº. 175/2014, e Lei 3.118/2019;
CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno
é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal,
nas normas gerais de direito ﬁnanceiro contidas na Lei Federal
nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, no art. 57
da Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as
normas especíﬁcas do TCE/RJ;
CONSIDERANDO o Manual de Procedimentos de
Controle Interno, que dispõe, dentre outras atribuições, sobre
a realização de auditorias internas e estabelece os padrões e
procedimentos para a realização das mesmas;
CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal deve utilizar como técnicas de trabalho,
para a consecução de suas ﬁnalidades, a auditoria;
CONSIDERANDO que a auditoria visa avaliar a gestão
pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;
CONSIDERANDO que as atividades de competência da
Secretaria de Controle Interno de Valença terão como enfoque
principal a avaliação da eﬁciência e eﬁcácia dos procedimentos
de controle adotados nos diversos sistemas administrativos,
pelo órgão central e órgãos setoriais, cujos resultados serão
consignados em relatório contendo recomendações para o
aprimoramento de tais controles;
CONSIDERANDO que o Manual de Procedimentos de
Controle Interno é o documento que orienta as normas para as
Auditorias Internas, e especiﬁcará os procedimentos e metodologia
de trabalho a serem observados pela Secretaria Municipal de
Controle Interno de Valença;

Gabinete do Prefeito, em 27 de Dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal de Valença

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SMCI
nº. 001/ 2015, deﬁne no Manual de Procedimentos de Controle
Interno os critérios e priorizações na elaboração da programação
anual de auditoria quanto aos órgãos, secretarias, departamentos
e sistemas administrativos envolvidos;
R E S O L V E:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMCI Nº. 011/2021
Versão: 01.
Ato de aprovação: Decreto Municipal Nº. 222/2021.
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Controle Interno.
Estabelece o Plano Anual de Auditoria
Interna – PAAI, da administração
direta, indireta, e entidades ou pessoas
beneﬁciadas com recursos públicos
no Município de Valença, deﬁnindo
os procedimentos metodológicos e
cronológicos.
A Secretaria Municipal de Controle Interno de
Valença, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
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Art. 1º - Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna
– PAAI, para o exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de
Valença, que consiste na análise e veriﬁcação sistemática dos atos
e registros contábeis, orçamentários, ﬁnanceiros, operacionais
e patrimoniais, e dos procedimentos de formação de preços e a
fase interna das licitações, dentre outros e, ainda da existência
e adequação dos controles internos, baseada nos princípios da
legalidade, legitimidade, economicidade, eﬁciência e eﬁcácia.
Art. 2º - Designar a Secretaria Municipal de Controle
Interno para execução e controle das atividades de auditoria
interna, a auditar os Sistemas Administrativos do Poder Executivo
do Município de Valença/RJ, suas Autarquias e demais fundos, de
acordo com Plano de Ação Municipal e as Instruções Normativas
de procedimentos e rotinas implementadas e/ou a implementar.
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Art. 3º - A auditoria interna é executada primordialmente
pelos Servidores lotados na Secretaria de Controle Interno, com
auxílio de servidores requisitados de outros órgãos, sempre sob
a supervisão do Secretário Municipal de Controle Interno do
Município.
Art. 4º - Em consonância com o disposto no Manual de
Procedimentos de Controle Interno ﬁca atribuído, como critério
e prioridade na elaboração da programação de auditorias, os
setores, procedimentos e sistemas administrativos que:
I - apresentaram índices de eﬁciência considerados insatisfatórios
nos trabalhos de auditoria realizados nos exercícios anteriores;
II - constem de solicitações encaminhadas à Controladoria
Municipal pelo Prefeito, Secretários ou cargo a eles equiparado,
bem como diretores de autarquias municipais;
III - constem de comunicações recebidas pela Secretaria de
Controle Interno, tais como dos órgãos de ﬁscalização externa
ou outro semelhante, no qual será veriﬁcada a necessidade da
realização de auditoria especíﬁca para apuração dos fatos pelo
Secretário Municipal de Controle Interno.
Art. 5º - O Plano Anual de Auditoria Interna é o instrumento
em que a Secretaria de Controle Interno elege os processos e
procedimentos que serão alvo da Auditoria ao longo do ano e este
obedecerá aos trabalhos de auditoria deﬁnidos pelo Manual de
Procedimentos da Secretaria de Controle Interno e deverá seguir
as técnicas de auditoria apresentadas, sem prejuízo de demais
técnicas que se façam necessárias para melhor formação do
Relatório de Auditoria.

acordo com a programação constante do anexo único desta
instrução.
Parágrafo Único: No exercício de 2022 serão auditadas as
áreas que apresentaram maior incidência de fragilidade e risco
de ocorrências de índices insatisfatórios e/ou ineﬁciência/
ineﬁcácia na operacionalização da execução de suas atividades,
e que geralmente fazem parte de questionamentos de Órgãos de
Controle de instâncias superiores.
Art. 7º - Em consonância com o disposto no Manual
de Procedimentos da Secretaria Municipal de Controle Interno,
regulamentado mediante a Instrução Normativa nº. 001/2015, a
Controladoria Municipal poderá realizar avaliação e revisão da
programação em qualquer época que venha a sofrer substancial
alteração, ou quando houver necessidade diagnosticada pelo
próprio órgão ou por solicitação administrativa devidamente
fundamentada.
Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
da sua publicação.
Valença/RJ, 27 de Dezembro de 2021.
José Eduardo Goulart Lago
Secretário Municipal de Controle Interno

ANEXO ÚNICO
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE 2022

Art. 6º - O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), em
2022, será realizado nos 1º, 2º, 3º e 4º Trimestres de 2022 de

Nº

SISTEMAS/SETORES/ PROCEDIMENTOS/
ÓRGÃOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

PERÍODO

1

Atualizar/Elaborar Atos Normativos de procedimentos
Secretaria Municipal de Controle Interno
de controle

1º Trimestre

2

Planejar e organizar as ações da Secretaria Municipal
Secretaria Municipal de Controle Interno
de Controle Interno

1º Trimestre

3

Realizar auditoria nos pagamentos de despesas com
concessionárias de serviços (água, energia elétrica,
telefone, internet, dentre outros utilizados pela
municipalidade.

Secretaria Municipal de Administração
(Setor de Telefonia), Secretaria Municipal
de Fazenda (Contabilidade, Tesouraria) e
demais Secretarias / Setores pertinentes

2º Trimestre

4

Realizar auditoria em processos de licitação - PMV e
Comissões de Licitação - Prefeitura e Fundos
FUNDOS.

3º Trimestre

5

Realizar auditoria em Convênios e Contratos - PMV e Procuradoria Geral do Município e Assessorias
FUNDOS.
Jurídicas

4º Trimestre

6

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo
Realizar auditoria em Compras realizadas com recursos
Municipal de Saúde (Setor de Compras,
recebidos para combate ao COVID-19 (Coronavírus).
Contabilidade, Tesouraria)

4º Trimestre
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DECRETO Nº. 223, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar,
proveniente de excesso de arrecadação, 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 o conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020;
Considerando o processo administrativo nº. 27261/2021;
DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), para atender as
despesas assim codiﬁcadas:

U.O
02.08

Identiﬁcação do Programa
Pagamento de Pessoal de ApoioFUNDEB 40%

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

12.361.0013.2.039

3.1.90.11.00.00.00

0015

TOTAL

Valor da Dotação

705.000,00

705.000,00

Art. 2º. A abertura do presente Crédito Adicional Suplementar é proveniente de excesso de arrecadação considerada a
tendência do exercício, conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 224, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar,
proveniente de excesso de arrecadação, 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 o conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020;
Considerando o processo administrativo nº. 27260/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 2.131.000,00 (dois milhões, cento e trinta e um mil
reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

02.01

Identiﬁcação do Programa
Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Cheﬁa de Gabinete
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Funcional
Programática
04.122.0002.2.007

Categoria Econômica

3.1.90.11.00.00.00

Recurso

Valor da Dotação

0000

310.000,00
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02.03

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Controle Interno

04.122.0002.2.016

3.1.90.11.00.00.00

0000

20.000,00

02.04

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Governo

04.122.0002.2.018

3.1.90.11.00.00.00

0000

45.000,00

02.05

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Administração

04.122.0002.2.021

3.1.90.11.00.00.00

0000

240.000,00

02.06

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Fazenda

04.122.0002.2.024

3.1.90.11.00.00.00

0000

215.000,00

02.07

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Obras

04.122.0002.2.032

3.1.90.11.00.00.00

0000

139.000,00

02.08

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Educação

12.361.0002.2.036

3.1.90.11.00.00.00

0000

165.000,00

02.11

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Agricultura

04.122.0002.2.070

3.1.90.11.00.00.00

0000

60.000,00

02.12

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Meio Ambiente

04.122.0002.2.075

3.1.90.11.00.00.00

0000

35.000,00

02.13

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Serviços Públicos

04.122.0002.2.080

3.1.90.11.00.00.00

0000

605.000,00

02.14

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Planejamento

04.122.0002.2.095

3.1.90.11.00.00.00

0000

42.000,00

Manutenção e Gestão do Fundo
Municipal de Assistência Social

08.122.0030.2.121

3.1.90.11.00.00.00

0000

255.000,00

04.01

TOTAL

2.131.000,00

Art. 2º. A abertura do presente Crédito Adicional Suplementar é proveniente de excesso de arrecadação considerada a
tendência do exercício, conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 225, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
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. 3.350, de 21 de dezembro de 2021;

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para atender as despesas
assim codiﬁcadas:

U.O

02.08

Funcional
Programática

Identiﬁcação do Programa
Aquisição do Imóvel-Escola Municipal
Pingo de Mel-Parapeúna

12.361.0013.1.392

Categoria
Econômica
4.4.90.61.00.00.00

Recurso

0025

TOTAL

Valor da
Dotação
1.200.000,00
1.200.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de anulação das dotações do orçamento
municipal em vigor, abaixo discriminadas:

U.O

Funcional
Programática

Identiﬁcação do Programa

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

3.3.90.39.99.99.00

0000

450.000,00

3.3.90.92.00.00.00

0000

60.000,00

12.361.0013.2.046

3.3.90.39.99.99.00

0000

50.000,00

Alimentação Programa Mais Educação

12.361.0013.2.230

3.3.90.30.07.13.00

0000

100.000,00

02.08

Bolsas de Estudo para Professor

12.364.0013.2.223

3.3.90.18.00.00.00

0000

90.000,00

02.08

Alimentação-Creche

12.365.0013.2.227

3.3.90.30.07.13.00

0000

200.000,00

02.08

Alimentação Escolar-Pré Escola

12.365.0013.2.229

3.3.90.30.07.13.00

0000

250.000,00

02.06

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Fazenda

04.122.0002.2.024

02.08

Manutenção e Operacionalização das
Escolas Municipais

02.08

TOTAL

1.200.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 226, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar,
proveniente de excesso de arrecadação, 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 o conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020;
Considerando o processo administrativo nº. 27255/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para atender as
despesas assim codiﬁcadas:
Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

02.08

Obrigações Patronais 40%

12.361.0013.2.042

3.1.91.13.00.00.00

0015

300.000,00

02.08

Obrigações Patronais 60%

12.361.0013.2.043

3.1.91.13.00.00.00

0015

600.000,00

TOTAL

900.000,00

Art. 2º. A abertura do presente Crédito Adicional Suplementar é proveniente de excesso de arrecadação considerada a
tendência do exercício, conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 227, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27495/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 1.425.290,29 (um milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil,
duzentos e noventa reais e vinte e nove centavos), para atender as despesas assim codiﬁcadas:
Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

03.01

Atenção Especializada de MAC

10.302.0024.2.202

33.90.39.99.99.00

0016

875.731,00

03.01

Rede de Urgência e Emergência

10.302.0024.2.203

33.90.39.99.00.00

0016

474.915,00

03.01

Manutenção e Gestão

10.301.0014.2.198

31.90.11.00.00.00

0000

74.644,29

TOTAL

1.425.290.29

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor:
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Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da Dotação

03.01

Manutenção dos Serviços TRS

10.302.0024.2.206

33.90.39.99.00.00

0016

1.179.678,00

03.01

Atenção Básica e Programas

10.301.0025.2.200

33.90.39.99.99.00

0016

128.500,00

03.01

Atenção Básica e Programas

10.301.0025.2.200

33.90.14.00.00.00

0016

42.468,00

03.01

Manutenção e Gestão

10.301.0014.2.198

31.90.11.00.00.00

0000

74.644,29

TOTAL

1.425.290.29

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 229, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27259/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

02.09

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria- Cultura e Turismo

13.392.0010.2.066

3.3.50.41.00.00.00

0000

TOTAL

Valor da
Dotação
5.000,00
5.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

02.09

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria- Cultura e Turismo

13.392.0010.2.066

3.3.90.30.99.00.00

0000

TOTAL

Valor da
Dotação
5.000,00
5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 230, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021
“Revoga Decreto nº. 220, de 21 de dezembro de 2021.”
Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o processo administrativo nº27356/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº. 220, de 21 de dezembro de 2021.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 29 de Dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal de Valença
DECRETO Nº. 231, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar,
proveniente de excesso de arrecadação, 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 o conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020;
Considerando o processo administrativo nº. 27387/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 767.000,00 (setecentos e sessenta e sete mil reais),
para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

02.02

Manutenção e Operacionalização
da Secretaria-Procuradoria
Jurídica

04.122.0002.2.013

3.3.90.36.99.00.00

0000

16.000,00

02.02

Defesa do Interesse Público em
Processo Judicial

04.122.0002.2.014

3.3.90.91.00.00.00

0000

251.000,00

02.06

Serviço da Dívida InternaPrincipal

28.843.0002.1.007

4.6.90.71.00.00.00

0000

500.000,00

TOTAL

Valor da Dotação

767.000,00

Art. 2º. A abertura do presente Crédito Adicional Suplementar é proveniente de excesso de arrecadação considerada a
tendência do exercício, conforme prevê o artigo 5º, alínea “d” da Lei nº 3.248, de 22 de dezembro de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Página 14

Edição 1434 - 29/12/2021

DECRETO Nº. 232, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27389/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), para atender as despesas
assim codiﬁcadas:

Identiﬁcação do Programa

U.O

02.08

Pagamento de Pessoal ApoioFundeb 40%

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

12.361.0013.2.039

3.1.90.11.00.00.00

0015

TOTAL

Valor da
Dotação
700.000,00
700.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor:

Identiﬁcação do Programa

U.O

02.08

Pagamento de Professores da
Educação Básica-Fundeb 60%

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

12.361.0013.2.040

3.1.90.11.00.00.00

0015

TOTAL

Valor da
Dotação

700.000,00
700.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 233, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27391/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para atender as despesas
assim codiﬁcadas:
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Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.08

Manutenção e Aquisição do
Transporte Escolar

12.361.0013.2.038

4.4.90.52.99.00.00

0000

500.000,00

02.08

Manutenção e Operacionalização
das Escolas Municipais

12.361.0013.2.046

4.4.90.52.99.00.00

0000

500.000,00

TOTAL

1.000.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor:

Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.09

Promoção do Turismo

23.965.0011.2.069

3.3.90.39.99.99.00

0000

70.000,00

02.13

Manutenção e Ampliação das
Estradas Municipais

15.451.0020.2.092

3.3.90.39.99.99.00

0000

62.000,00

02.13

Manutenção de Vias Vicinais e
Urbanas

15.451.0020.2.093

3.3.90.30.99.00.00

0000

60.000,00

02.13

Manutenção do Projeto Vale do Café

15.452.0002.2.141

3.3.90.39.99.99.00

0000

300.000,00

02.13

Manutenção dos Serviços de
Limpeza de Pública

15.452.0015.2.087

3.3.90.36.99.00.00

0000

20.000,00

3.3.90.39.99.99.00

0000

90.000,00

02.13

Manutenção dos Serviços
Funerários

15.452.0016.2.091

4.4.90.51.00.00.00

0000

30.000,00

02.13

Aquisição/Manutenção de Veículos

26.782.0020.2.094

4.4.90.52.48.00.00

0000

300.000,00

02.14

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Planejamento

04.122.0002.2.095

3.3.90.39.99.99.00

0000

18.000,00

3.3.90.30.99.00.00

0000

10.000,00

02.14

Manutenção da Capacitação de
Recursos Humanos

3.3.90.36.99.00.00

0000

10.000,00

3.3.90.39.99.99.00

0000

10.000,00

3.3.90.32.00.00.00

0000

20.000,00

02.16

11.334.0008.2.098

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Esporte e Lazer

04.122.0002.2.100

TOTAL

1.000.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 234, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27388/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 1.277.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil
reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

Identiﬁcação do Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.01

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Cheﬁa de Gabinete

04.122.0002.2007

4.4.90.61.00.00.00

0000

10.000,00

02.06

Serviço da Dívida Interna - Principal

28.843.0002.1.007

4.6.90.71.00.00.00

0000

1.267.000,00

TOTAL

1.277.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes
dotações do orçamento em vigor:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.03

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Controle Interno

04.122.0002.2.016

3.3.90.36.99.00.00

0000

10.000,00

02.07

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Obras

04.122.0002.2.032

3.3.90.30.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00

0000
0000

70.000,00
20.000,00

02.08

Manutenção e Operacionalização das Escolas
Municipais

12.361.0013.2.046

3.3.90.36.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00

0000
0000

40.000,00
17.000,00

02.08

Aquisição de Material Didático

12.361.0013.2.047

3.3.90.30.99.00.00

0000

50.000,00

02.08

Alimentação Escolar-Ensino Fundamental

12.361.0013.2.226

3.3.90.30.07.13.00

0000

300.000,00

02.08

Manutenção das Creches Municipais

12.365.0013.2.057

3.3.90.30.99.00.00

0000

100.000,00

02.08

Alimentação Escolar EJA

12.366.0013.2.228

3.3.90.30.07.13.00

0000

100.000,00

02.08

Alimentação AEE

12.367.0013.2.231

3.3.90.30.07.13.00

0000

30.000,00

02.09

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria- Cultura e Turismo

13.392.0010.2.066

3.3.90.36.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00
4.4.90.52.99.00.00

0000
0000
0000

30.000,00
50.000,00
40.000,00

02.09

Promoção do Turismo

23.695.0011.2.069

3.3.90.36.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00

0000
0000

50.000,00
50.000,00

02.13

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-serviços Públicos

04.122.0002.2.080

3.3.90.30.99.00.00
3.3.90.36.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00
4.4.90.51.00.00.00

0000
0000
0000
0000

100.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
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02.13

Manutenção dos Serviços de Defesa Civil

06.182.0017.2.082

3.3.90.30.99.00.00

0000

10.000,00

02.13

Pavimentação de Ruas/Espaços Públicos

15.451.0018.2.085

3.3.90.30.99.00.00

0000

30.000,00

02.13

Manutenção e Ampliação das Estradas
Municipais

15.451.0020.2.092

3.3.90.30.99.00.00
3.3.90.36.99.00.00

0000
0000

40.000,00
20.000,00

02.13

Manutenção de Vias Vicinais e Urbanas

15.451.0020.2.093

3.3.90.36.99.00.00
3.3.90.39.99.99.00
4.4.90.51.00.00.00

0000
0000
0000

10.000,00
10.000,00
20.000,00

TOTAL

1.277.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 235, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Regulamenta o compartilhamento
de informações entre os registros
públicos e os prestadores de
serviços públicos com o Município
de Valença/RJ para ﬁns ﬁscais e dá
outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais que lhe
confere o artigo 69, inciso VI, e o artigo 94, inciso I, alíneas “a”, “i”
e “j”, todos da Lei Orgânica Municipal e
CONSIDERANDO os artigos 345 e 346 da Lei
Complementar Municipal nº225, de 17 de dezembro de 2019;
CONSIDERANDO o ProcessoAdministrativo nº24518/2021;
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto regulamenta os artigos 345 e
346 da Lei Complementar Municipal nº225, de 17 dezembro de
2019, que trata da obrigação acessória dos registros públicos dos
cartórios e registradores e dos prestadores de serviços públicos
de compartilharem as informações das pessoas naturais ou
jurídicas com o Município de Valença/RJ com o objetivo de manter
a correção e a veracidade das informações do cadastro ﬁscal.
Art. 2º. Os cartórios de registros públicos ﬁcam obrigados
a fornecer ao Departamento de Controle, Cadastro e Arrecadação
da Secretaria de Fazenda do Município de Valença/RJ os seguintes
dados das Certidões de Óbitos relativos às pessoas naturais:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

nome completo;
ﬁliação;
nome completo dos herdeiros;
data do óbito;
se deixou ou não bens;
se era ou não casado (a) ou mantinha união estável e com quem;
número do CPF;

Página 18

h) identiﬁcação de identidade junto ao órgão competente (RG);
i) endereço completo;
j) outras informações ou atualizações dos registros;
Art. 3º. Os cartórios de registros públicos ﬁcam obrigados,
mediante solicitação escrita do Departamento de Controle,
Cadastro e Arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município
de Valença/RJ, a fornecer os seguintes dados das Certidão de
Casamentos ou dos documentos de Uniões Estáveis relativos às
pessoas naturais:
a) nomes completos;
b) números dos CPFs;
c) identiﬁcações de identidades junto aos órgãos competentes
(RGs);
d) regime de bens;
e) data do casamento ou do início da união;
f) endereço completo;
g) averbações de separação ou divórcio;
h) outras informações ou atualizações dos registros;
Art. 4º. Os cartórios de registros públicos ﬁcam
obrigados a fornecer ao Departamento de Controle, Cadastro e
Arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município de Valença/
RJ os seguintes dados relativos às pessoas jurídicas:
I – nome ou razão social;
II – endereço completo da sede e dos demais estabelecimentos;
III – CNPJ;
IV – nome completo, CPF e endereço dos sócios, administradores
e diretores;
VII – outras informações ou atualizações dos registros.
Art. 5º. Os prestadores de serviços públicos de energia
elétrica, telecomunicações, gás, água ou esgoto, sob a forma
de autorização, permissão ou concessão do Poder Público
competente, ﬁcam obrigados a fornecer ao Departamento de
Controle, Cadastro e Arrecadação da Secretaria de Fazenda do
Município de Valença/RJ os seguintes dados:
I – relativos às pessoas naturais:
a) nome completo;
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b) CPF;
c) RG;
d) endereço completo.
II - relativos às pessoas jurídicas:
a) nome ou razão social;
b) endereço completo da sede e dos demais estabelecimentos;
c) CNPJ;
d) nome completo, CPF e endereço dos sócios, administradores
e diretores;
e) outras informações ou atualizações dos registros.

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá editar
resolução com ﬁns de complementar as disposições deste Decreto.

Art. 6º. O envio das informações obrigatórias será
efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao registro,
averbação, abertura ou atualização dos cadastros, atos ou fatos.

Art. 10. Este Decreto entre em vigor no dia 1º (primeiro)
de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois).

Art. 8º. Os atos infringentes das obrigações previstas
neste Decreto implicam em multa de 8,56 (oito inteiros e cinquenta
e seis centésimos) da UFIVA vigente, conforme previsto no artigo
491, inciso IX, da Lei Complementar Municipal nº225, de 17 de
dezembro de 2019.
Art. 9. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
§1º. O envio das informações será efetuado por meio de processo
administrativo, e-mail público ou pelo portal de serviços no sítio
oﬁcial do Município.

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

§2º. No caso das informações solicitadas nos termos do art. 3º
deste Decreto, o prazo para envio é de 30 dias corridos da data do
recebimento da notiﬁcação.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 237, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando o
que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº. 27550/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para atender
as despesas assim codiﬁcadas:

U.O
02.08

Identiﬁcação do Programa
Obrigações Patronais 60%

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

12.361.0013.2.043

3.1.91.13.00.00.00

0015

TOTAL

Valor da
Dotação
250.000,00
250.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das seguintes dotações
do orçamento em vigor:

U.O

02.08

Identiﬁcação do Programa
Pagamento de Pessoal de ApoioFUNDEB 40%

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

12.361.0013.2.039

3.1.90.11.00.00.00

0015

TOTAL

Valor da
Dotação
250.000,00
250.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Edição 1434 - 29/12/2021

Página 19

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEIS COMPLEMENTARES
Lei Complementar n.º 240 /2021
De: 21 de dezembro de 2021
(Mensagem 65/2021 do Poder Executivo)
Ementa: “Concede revisão salarial
aos servidores e empregados
públicos do Poder Executivo,
na forma que menciona, dando,
inclusive, outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte Lei.
Art. 1° - Fica concedida revisão salarial de 9,40% (nove
vírgula quarenta por cento), a título de recomposição inﬂacionária,
nos termos do art. 37, inciso X, da CRFB/88, aos servidores
públicos municipais efetivos ativos e inativos, pensionistas e
empregados públicos do Poder Executivo municipal, na forma
deﬁnida nos Anexos I, II, III, IV,V e VI, parte integrante desta Lei.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1º janeiro de 2022,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 21de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos

Bernardo Souza Machado

PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva

VICE - PRESIDENTE

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

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 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça

§1º. A revisão de que trata o caput deste artigo abrange ainda,
os servidores ocupantes de cargos comissionados e suas
respectivas funções de conﬁança do Poder Executivo, incluindo
os Secretários Municipais e Procurador-Geral do Município, no
mesmo percentual.

Prefeito

§2º. Esta Lei não se aplica ao subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito.
§3º. Os servidores da educação que não foram contemplados pela
Lei Complementar nº. 237, de 11 de novembro de 2021, farão jus
à revisão salarial de que trata esta Lei, utilizando-se a tabela de
vencimentos constante nos Anexos II, III e IV.
§4º. A presente revisão incide sobre os valores do vencimento,
salário, provento ou pensão vigentes, tendo como referência a
reposição inﬂacionária do ano de 2019 que obteve o percentual
de 3,30% e do ano de 2020 que obteve o percentual de 6,10%.
Art. 2º. Os proﬁssionais da educação da rede pública do
Município de Valença que foram contemplados pela Lei Complementar
nº. 237 de 2021, não farão jus a revisão trazida por esta Lei.
Art. 3º. Esta Lei não se aplica aos Agentes Comunitários
de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias.
Art. 4°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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ANEXO I
Reposição salarial de 3,30% + 6,10%
GRUPO OCUPACIONAL

BÁSICO

MÉDIO

SUPERIOR

ESCOLARIDADE

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

ELEMENTAR I

100

R$

1107,23

ELEMENTAR II

110

R$

1.616,17

FUNDAMENTAL INCOMPLETO

120

R$

1.744,19

FUNDAMENTAL COMPLETO

130

R$

1.872,19

MÉDIO INCOMPLETO I

200

R$

1.960,21

MÉDIO INCOMPLETO II

210

R$

2.080,21

MÉDIO COMPLETO I

220

R$

2.240,24

MÉDIO COMPLETO II

230

R$

2.400,24

MÉDIO COMPLETO III

240

R$

2.720,28

SUPERIOR I

300

R$

2.960,31

SUPERIOR II

310

R$

4.000,42

SUPERIOR III

320

R$

5.626,20

ANEXO II
Anexo II - Enquadramento do pessoal do Magistério - Por Antiguidade e Formação - LC nº 70/2007 e posteriores alterações.
Tabela proporcional ao piso nacional vigente aplicável aos proﬁssionais do magistério da educação básica em atuação
efetiva no desempenho das atividades de magistério.
Reposição salarial de 3,30% + 6,10% -Para os servidores da educação não contemplados pela LC 237/2021

NÍVEIS

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

PÓS-MÉDIO - EST.
ADICIONAIS

GRADUAÇÃO
LICENCIATURA
PLENA

CLASSES

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

PÓS GRADUAÇÃO
PÓS GRADUAÇÃO - STRICTU SENSU LATO SENSU
MESTRADO
CLASSE D

PÓS GRADUAÇÃO
- STRICTU SENSU DOUTORADO

CLASSE E

CLASSE F

0 A 5 ANOS

1

R$ 1.541,89

2

R$ 1.634,40

3

R$ 1.732,47

4

R$ 1.836,41

5

R$ 1.946,61

6

R$ 2.063,39

5 A 10 ANOS

2

R$ 1.634,40

3

R$ 1.732,47

4

R$ 1.836,41

5

R$ 1.946,61

6

R$ 2.063,39

7

R$ 2.187,20

10 A 15 ANOS

3

R$ 1.732,47

4

R$ 1.836,41

5

R$ 1.946,61

6

R$ 2.063,39

7

R$ 2.187,20

8

R$ 2.318,43

15 A 20 ANOS

4

R$ 1.836,41

5

R$ 1.946,61

6

R$ 2.063,39

7

R$ 2.187,20

8

R$ 2.318,43

9

R$ 2.457,54

20 A 25 ANOS

5

R$ 1.946,61

6

R$ 2.063,39

7

R$ 2.187,20

8

R$ 2.318,43

9

R$ 2.457,54

10

R$ 2.604,98

25 A 30 A NOS

6

R$ 2.063,39

7

R$ 2.187,20

8

R$ 2.318,43

9

R$ 2.457,54

10

R$ 2.604,98

11

R$ 2.761,28

30 A 35 ANOS

7

R$ 2.187,20

8

R$ 2.318,43

9

R$ 2.457,54 10

R$ 2.604,98

11

R$ 2.761,28

12

R$ 2.926,96

MAIS DE 35
ANOS

8

R$ 2.318,43

9

R$ 2.457,54

10

R$ 2.604,98 11

R$ 2.761,28

12

R$ 2.926,96

13

R$ 3.102,58
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ANEXO III
Anexo III - Enquadramento do pessoal do Magistério - Por Antiguidade e Formação - LC nº 70/2007 e posteriores alterações.
PROFESSORES FORA DE SALA DE AULA
Reposição salarial de 3,30% + 6,10%- Para os servidores da educação não contemplados pela LC 237/2021

NÍVEIS

FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

PÓS-MÉDIO - EST.
ADICIONAIS

GRADUAÇÃO
LICENCIATURA
PLENA

CLASSES

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

PÓS GRADUAÇÃO - PÓS GRADUAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU - STRICTU SENSU LATO SENSU
MESTRADO
DOUTORADO
CLASSE D

CLASSE E

CLASSE F

0 A 5 ANOS

1

R$

1.334,97

2

R$

1.415,08

3

R$

1.499,98

4

R$

1.589,97

5

R$

1.685,38

6

R$

1.786,50

5 A 10 ANOS

2

R$

1.415,08

3

R$

1.499,98

4

R$

1.589,97

5

R$

1.685,38

6

R$

1.786,50

7

R$

1.893,68

10 A 15 ANOS

3

R$

1.499,98

4

R$

1.589,97

5

R$

1.685,38

6

R$

1.786,50

7

R$

1.893,68

8

R$

2.007,30

15 A 20 ANOS

4

R$

1.589,97

5

R$

1.685,38

6

R$

1.786,50

7

R$

1.893,68

8

R$

2.007,30

9

R$

2.127,74

20 A 25 ANOS

5

R$

1.685,38

6

R$

1.786,50

7

R$

1.893,68

8

R$

2.007,30

9

R$

2.127,74

10 R$

2.255,42

25 A 30 A NOS

6

R$

1.786,50

7

R$

1.893,68

8

R$

2.007,30

9

R$

2.127,74

10

R$

2.255,42

11

R$

2.390,73

30 A 35 ANOS

7

R$

1.893,68

8

R$

2.007,30

9

R$

2.127,74

10

R$

2.255,42

11

R$

2.390,73

12 R$

2.534,18

MAIS DE 35
ANOS

8

R$

2.007,30

9

R$

2.127,74

10

R$

2.255,42

11

R$

2.390,73

12

R$

2.534,18

13 R$

2.686,23

ANEXO IV
Anexo IV - Enquadramento do pessoal Administrativo da Educação - Por Antiguidade e Formação - LC nº 70/2007 e posteriores alterações.
Reposição salarial de 3,30% + 6,10% -Para os servidores da educação não contemplados pela LC 237/2021

NÍVEIS

ENSINO
ELEMENTAR

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

MÉDIO
ESPECIALIZADO

GRADUAÇÃO
LICENC. PLENA

PÓS-GRADUAÇÃO

CLASSES

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

CLASSE VI

0 A 5 ANOS

1

R$

1.188,13

2

R$

1.259,42

3

R$

1.334,97

4

R$

1.415,08

5

R$

1.499,99

6

R$

1.589,97

5 A 10 ANOS

2

R$

1.259,42

3

R$

1.334,97

4

R$

1.415,08

5

R$

1.499,99

6

R$

1.589,97

7

R$

1.685,38

10 A 15 ANOS

3

R$

1.334,97

4

R$

1.415,08

5

R$

1.499,99

6

R$

1.589,97

7

R$

1.685,38

8

R$

1.786,50

15 A 20 ANOS

4

R$

1.415,08

5

R$

1.499,99

6

R$

1.589,97

7

R$

1.685,38

8

R$

1.786,50

9

R$

1.893,70

20 A 25 ANOS

5

R$

1.499,99

6

R$

1.589,97

7

R$

1.685,38

8

R$

1.786,50

9

R$

1.893,70

10

R$

2.007,33

25 A 30 A NOS

6

R$

1.589,97

7

R$

1.685,38

8

R$

1.786,50

9

R$

1.893,70

10

R$

2.007,33

11

R$

2.127,75

30 A 35 ANOS

7

R$

1.685,38

8

R$

1.786,50

9

R$

1.893,70

10

R$

2.007,33

11

R$

2.127,75

12

R$

2.255,42

MAIS DE 35
ANOS

8

R$

1.786,50

9

R$

1.893,70

10

R$

2.007,33

11

R$

2.127,75

12

R$

2.255,42

13

R$

2.390,74

Página 22

Edição 1434 - 29/12/2021

ANEXO V
Reposição salarial de 3,30% + 6,10%
(Portadores de estabilidade, nos termos do artigo 19 do ADCT)
DENOMINAÇÃO

(Não Portadores de Estabilidade)

SALÁRIO

DENOMINAÇÃO

SALÁRIO

1

Técnico em Tributação

R$

2.720,28

1

Vigilante Sanitário

R$

1.744,20

2

Operador de Máquina Pesada

R$

1.744,20

2

Motorista de Caminhão 8 Toneladas

R$

1.744,20

3

Vigia

R$

1.616,17

3

Técnico em Tributação

R$

2.720,28

4

Servente

R$

1.107,23

4

Arquiteto

R$

5.626,20

5

Calceteiro

R$

1.616,17

5

Servente

R$

1.107,23

6

Atendente

R$

1.960,21

6

Carpinteiro

R$

1.616,17

7

Motorista

R$

1.744,20

7

Pedreiro

R$

1.616,17

8

Mecânico de Auto e Caminhão

R$

1.744,20

8

Pintor

R$

1.616,17

9

Pedreiro

R$

1.616,17

9

Professor

R$

1.334,98

10

Pintor

R$

1.616,17

10

Auxiliar de Escritório

R$

1.960,21

11

Professor

R$

1.334,98

11

Médico

R$

2.960,32

12

Eletricista

R$

1.744,20

12

Dentista

R$

2.960,32

13

Auxiliar de Escritório

R$

1.960,21

13

Atendente

R$

1.960,21

14

Lavador de Autos

R$

1.107,23

14

Porteiro

R$

1.107,23

15

Patrolista

R$

1.744,20

15

Fiscal

R$

2.080,21

16

Fiscal de Obras

R$

2.080,01

16

Mecânico de Auto e Caminhão

R$

1.744,20

17

Assistente Administrativo

R$

1.744,20

17

Monitor

R$

1.334,98

18

Motorista Caminhão 8 Toneladas

R$

1.744,20

18

Patrolista

R$

1.744,20

19

Dentista

R$

2.960,32

19

Agente Administrativo I

R$

1.960,21

20

Médico

R$

2.960,32

21

Soldador

R$

1.616,17

22

Professor / Instrutor

R$

1.616,17

23

Engenheiro Civil

R$

5.626,20

ANEXO VI
Valores referentes aos cargos comissionados e funções de conﬁança da Estrutura Administrativa - PMV
Reposição salarial de 3,30% + 6,10%
Valores de referência

FC2

R$

1.346,24

CC1

R$

9.310,43

ND

FC3

R$

921,11

CC2

R$

5.243,28

ND

FC4

R$

538,49

CC3

R$

3.826,18

ND

FC5

R$

396,79

CC4

R$

2.975,91

ND

FC6

R$

283,42

CC5

R$

2.338,22

FC1

FC7

R$

226,74

CC6

R$

1.913,08

FC2

FC8

R$

141,71

CC7

R$

1.487,97

FC3

FC9

R$

113,37

CC8

R$

1.205,61

FC4

FC10

R$

70,85

CC9

R$

1.205,61

FC5

ND

R$

-

FC1

R$

1.771,38

DESIG.

R$

-
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Lei Complementar n.º 241 /2021
De: 29 de dezembro de 2021
(Mensagem 62/2021 do Poder Executivo)
Ementa: “DISPÕE SOBRE A
REORGANIZAÇÃO NA FORMA
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DEMAIS LEGISLAÇÕES FEDERAIS
APLICÁVEIS, AO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA DO
ESTADO DE RIO DE JANEIRO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte Lei.
TÍTULO I
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VALENÇA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam reorganizadas na forma da Constituição
Federal, da Lei Federal 9.717/1998 e da Portaria Ministerial 464/2018,
o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença, instituição autárquica e órgão gestor do
Sistema de Previdência Social do Servidor do Município de Valença.
Art. 2º O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença, tem por ﬁnalidade
a administração, o gerenciamento e a operacionalização dos
benefícios previdenciários e garantir, mediante contribuição,
aos servidores municipais titulares de cargos efetivos e seus
dependentes, os meios de subsistência nos casos de invalidez,
idade avançada, tempo de serviço e pensão por morte.
Art. 3º O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA, é de ﬁliação
obrigatória, de caráter contributivo e solidário, e mantido pela
Prefeitura, Câmara Municipal, e seus servidores ativos, no que
exceder os termos da Constituição Federal.
Parágrafo único: É expressamente proibida e vedada à
entidade previdenciária, assumir atribuições, obrigações e
responsabilidades distintas de suas ﬁnalidades.
Art. 4º O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença deverá obedecer de
forma ampla as normas gerais de contabilidade e atuária, com o
objetivo de atingir o preceito constitucional do equilíbrio ﬁnanceiro
e atuarial, observando as legislações federal e municipal que
regulam o sistema previdenciário.
CAPÍTULO II
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
Art. 5º O Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA é uma
autarquia do Município, com personalidade jurídica de direito
público interno, autonomia administrativa, técnica, econômica,
ﬁnanceira e patrimonial, com sede e foro na Comarca de Valença.
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Art. 6º A administração do PREVI VALENÇA será
realizada pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.
Art. 7º Deverá a Autarquia atentar as diretrizes da
administração pública além de estabelecer seus atos às normas
regulamentadoras do sistema previdenciário e aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eﬁciência.
CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E DEFINIÇÕES
Art. 8º O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA obedecerá:
§1º Os seguintes princípios:
I - Universalidade de participação nos planos previdenciários;
II - Inviabilidade de criação, majoração ou extensão de qualquer
benefício ou serviço de seguridade social sem a correspondente
fonte de custeio total;
III - Custeio da previdência social mediante recursos provenientes,
dentre outros, do orçamento do Município e da contribuição
compulsória dos servidores ativos, inativos e pensionistas;
IV - Subordinação da constituição de reservas, fundos e provisões,
garantidores dos benefícios previstos nesta Lei, a critérios atuariais
aplicáveis, tendo em vista a natureza dos benefícios;
V - Irredutibilidade do valor dos benefícios;
VI - Pleno acesso dos servidores às informações relativas à
gestão dos órgãos colegiados e instâncias de decisão em que os
seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação;
VII - Contribuições dos órgãos empregadores vinculados ao
PREVI VALENÇA não poderão exceder, a qualquer título, o dobro
da contribuição dos servidores públicos e dependentes;
VIII - Escrituração contábil observando as normas gerais de
contabilidade recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado
de Rio de Janeiro;
IX - Submissão às inspeções e auditorias de natureza atuarial,
contábil, ﬁnanceira, orçamentária e patrimonial;
X - Vedação à aplicação de recursos e ativos constituídos em títulos
públicos, com exceção de títulos de emissão do Governo Federal.
§2º As seguintes deﬁnições:
I - Beneﬁciário: pessoa que, na qualidade de dependente de
segurado, pode exigir o gozo dos benefícios especiﬁcados nesta lei;
II - Cargo efetivo: é o lugar instituído na organização do
funcionalismo, com denominação própria, atribuições especíﬁcas,
vencimento correspondente, para ser provido mediante concurso
público e exercido por um titular, na forma da lei;
III - Carreira: sucessão de cargos efetivos, estruturados em
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níveis e graus segundo sua natureza, complexidade e grau de
responsabilidade, de acordo com o plano deﬁnido por lei do Município;
IV - Contribuição normal: montante de recursos devidos pelo
Município e pelos segurados e beneﬁciários do Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS para o custeio do respectivo plano de
benefícios;
V - Contribuição suplementar: montante de recursos devidos pelo
Município para a cobertura de déﬁcit ou insuﬁciência previdenciária
do RPPS;
VI - Equilíbrio atuarial: a garantia da equivalência, a valor presente,
entre o ﬂuxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas,
apuradas atuarialmente, em longo prazo;
VII - Função de magistério: o tempo de efetivo exercício do cargo de
professor em sala de aula será considerado desde que ocorra em
estabelecimento de ensino regular, por servidor que seja ou tenha
sido titular de cargo efetivo de professor no Município de Valença;
VIII - Premissas atuariais: conjunto de parâmetros técnicos adotados
para a elaboração da avaliação atuarial necessária à quantiﬁcação
das reservas técnicas e à elaboração do plano de custeio do RPPS;
IX - Segurado: É o servidor público municipal ingressante ao
sistema previdenciário por meio de concurso público que esteja
ativo ou inativo em suas funções;
X - Tempo de carreira: o tempo cumprido em emprego, função ou
cargo de natureza não efetiva até 15 de dezembro de 1998, e, a
partir dessa data, o tempo de carreira cumprido exclusivamente no
exercício de cargo efetivo no Município de Valença, observado o
disposto na alínea a deste artigo;
XI - Tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de
exercício de cargo ou emprego público, ainda que descontínuo,
na Administração Direta, autárquica, e da Câmara Municipal deste
Município e de outros municípios, e de quaisquer poderes dos
Estados ou da União;
XII - Tempo no cargo efetivo: o tempo de efetivo exercício no cargo
em que se der a aposentadoria, contado a partir de sua vinculação ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município de Valença;
a) quando o cargo não estiver inserido em plano de carreira, o
tempo de carreira corresponderá ao exercício do último cargo no
qual se dará a aposentadoria;
b) os cargos e funções constantes do quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Valença, que correspondam às funções de
direção escolar, de coordenação e de assessoramento pedagógico
serão relacionados em decreto do Executivo Municipal.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
Art. 9º O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA, Regime de
Previdência do Município de Valença do Estado de Rio de Janeiro,
observará as disposições desta Lei e da Legislação Federal.
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Art. 10 Preservada a autonomia do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI
VALENÇA, o Regime Previdenciário a que se refere o art. anterior,
terá por ﬁnalidade:
a) estabelecer os instrumentos para a atuação, controle e
supervisão, nos campos previdenciário, administrativo, técnico,
atuarial e econômico-ﬁnanceiro, em total consonância com a
Constituição Federal e com a Lei Federal nº 9.717/1998;
b) ﬁxar metas;
c) estabelecer, de modo objetivo, as responsabilidades pela
execução e pelos prazos referentes aos planos, programas,
projetos e atividades a cargo do Instituto Municipal de Previdência
Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA;
d) avaliar desempenho, com aferição de sua eﬁciência e da
observância dos princípios da legalidade, legitimidade, moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade
e publicidade, e atendimentos aos preceitos constitucionais,
legais, regulamentares, estatutários e regimentais aplicáveis;
e) preceituar parâmetros para a contratação, gestão e dispensa
de pessoal, sob o regime estatutário, de forma a assegurar a
preservação dos mais elevados e rigorosos padrões técnicos de
seus planos, programas, projetos, atividades e serviços; e
f) formalizar outras obrigações previstas em dispositivos desta Lei
e da Legislação geral aplicável.
CAPÍTULO V
DOS SEGURADOS E DEPENDENTES
Seção I
Dos Segurados
Art. 11 São segurados do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI
VALENÇA os servidores públicos da administração pública direta,
nomeados no regime estatutário do Município de Valença.
Art. 12 Não são considerados segurados do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Valença:
I- Aqueles que ocupam exclusivamente cargos em provimento em
comissão;
II- Aqueles admitidos em caráter temporário;
III- Aqueles que não contribuem para o PREVI VALENÇA;
IV- Os agentes políticos e mandatários parlamentar;
V- Os servidores ativos, inativos e pensionistas que na data da
publicação desta Lei estejam vinculados ou recebendo benefício
diretamente do Tesouro Municipal por determinação da Lei nº
2.444, de 28 de novembro de 1990, bem como os servidores que
nesta data tenham implementado os requisitos necessários à sua
concessão.
Art. 13 Não deixam de ser segurados do Instituto
Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Valença – PREVI VALENÇA o ativo, servidor público que:
I- Afastado temporariamente para exercício de mandato eletivo;
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II- Afastado ou licenciado temporariamente de seu cargo efetivo
sem recebimento de seus vencimentos ou remuneração do órgão
empregador municipal;
III- Os cedidos, requisitados e emprestados com ou sem ônus
para o órgão empregador municipal.
Parágrafo único: A contribuição efetuada durante o afastamento
do servidor nos casos I e II não será computada para o cumprimento
dos requisitos de tempo de carreira, tempo de efetivo exercício
no serviço público e tempo de efetivo exercício no cargo na
concessão da aposentadoria.
Seção II
Dos Dependentes
Art. 14 São dependentes dos segurados do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Valença:
I- Cônjuge, companheiro, companheira e ﬁlho não emancipado,
menor de 21 (vinte e um) anos, inválido ou que tenha deﬁciência
mental, intelectual ou deﬁciência de natureza grave;
II- Os pais;
§1ª Os dependentes mencionados no mesmo inciso concorrem
igualmente sobre as condições de beneﬁciário;
§2ª A existência de dependente indicado em um inciso, exclui
automaticamente o direito daquele mencionado em inciso
subsequente;
§3º Equiparam-se aos ﬁlhos mencionados no inciso I, o enteado
e o menor que esteja sob sua tutela com termo judicial desde
que comprovarem dependência econômica do segurado e não
possuírem outra forma de sustento ou educação;
§4º É considerada companheira ou companheiro a pessoa que sem
ser casada, mantem união estável com segurado ou segurada, de
acordo com o §3º do Art. 226 da Constituição Federal, mediante
documentos comprobatórios, quando forem solteiros, separados
judicialmente, divorciado ou viúvos;
§5ª A invalidez e deﬁciência previstos nos incisos I deverá ser
veriﬁcada por laudo médico ofertado por junta médica oﬁcial do
Município de Valença.
Art. 15 A dependência econômica das pessoas indicadas
no inciso I do Art. 14 é presumida e a das demais deve ser
comprovada.
§ 1º A prova da dependência econômica das pessoas indicadas
no inciso II e do Art. 14 será feita pela apresentação de 1 (um) dos
seguintes documentos, que constituem, por si só, prova bastante
e suﬁciente:
I - Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o
interessado como seu dependente;
II - Declaração especial feita perante tabelião;
III - Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor
do seguro e a pessoa interessada como sua beneﬁciária.
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§ 2º Caso não seja apresentado um dos documentos referidos no
parágrafo anterior, poderão, em substituição, serem apresentados
os seguintes documentos que deverão ser considerados em
conjunto de no mínimo 3 (três):
I - Disposições testamentárias;
II - Prova de mesmo domicílio;
III - Prova de encargos domésticos evidentes e existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IV - Procuração ou ﬁança reciprocamente outorgada;
V - Conta bancária conjunta;
VI - Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o
interessado como dependente do segurado;
VII - Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da
qual conste o segurado como responsável;
IX - Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em
nome do dependente.
§ 3º As pessoas indicadas no inciso II do Art. 14 somente serão
reconhecidas como dependentes quando possuírem renda inferior
a 1 (um) salário mínimo vigente no país.
§ 4º O ex-cônjuge ou ex-companheiro separado, de fato ou de
direito, e o divorciado concorrerá com os dependentes elencados
no inciso I do Art. 14, desde que tenha assegurado por decisão
judicial o direito à percepção de pensão alimentícia.
Art. 16 A comprovação da união estável mencionado no
§4º do Art. 14 poderá ocorrer, desde que seja apresentado três
dos seguintes documentos:
I- Declaração especial feita perante tabelião;
II- Certidão de nascimento de ﬁlho havido em comum;
III- Certidão de casamento religioso;
IV- Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste
o interessado como seu dependente;
V- Disposições testamentárias;
VI- Prova de mesmo domicílio;
VII- Prova de encargos domésticos evidentes e existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
VIII- Procuração ou ﬁança reciprocamente outorgada;
IX- Conta bancária conjunta;
X- Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o
interessado como dependente do segurado;
XI- Anotação constante de ﬁcha ou livro de registro de empregados;
XII- Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor
do seguro e a pessoa interessada como sua beneﬁciária;
XIII- Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da
qual conste o segurado como responsável;
XIV- Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em
nome de dependente; ou
XV- Declaração de não emancipação do dependente menor de
vinte e um anos.
Sub Seção I
Da Inscrição
Art. 17 A inscrição do servidor público junto ao Regime
Próprio de Previdência Social do Município de Valença decorre
automaticamente do ingresso ao serviço público dos órgãos
da administração direta, do município de Valença e da Câmara
Municipal de Valença.
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Parágrafo único. Os servidores públicos municipais mencionados
no Art. 11 desta lei que estejam no exercício de suas funções na
vigência desta lei, e sejam regidos pelo Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Valença, serão automaticamente inscritos.
Sub Seção II
Da Suspensão da Inscrição

cessar a dependência;
VII- Para o inválido ou que tenha deﬁciência intelectual ou mental
ou deﬁciência grave, pela cessação da invalidez ou deﬁciência;
VIII- Para o dependente em geral, pelo falecimento ou pela perda
da qualidade de segurado por aquele de quem depende;
IX- Pela exoneração ou demissão do servidor;
X- Pela Cassação da Aposentadoria do Segurado;
XI- Pelo Cancelamento da inscrição do Segurado.

Art. 18 Os segurados inscritos no PREVI VALENÇA
relacionados ao Art. 13 que deixar de contribuir para o regime de
previdência de que trata esta Lei, terão seus direitos suspensos
até o retorno normal de suas atividades.
Sub Seção III
Do Cancelamento da Inscrição
Art. 19 Será cancelada a inscrição do segurado nas
seguintes hipóteses:
I- Morte;
II- Exoneração;
III- Demissão;
IV- Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade;
V- Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Parágrafo único: A perda da condição de participante não
ensejará a devolução das contribuições já recolhidas ao PREVI
VALENÇA, assegurada a contagem de tempo de contribuição.

CAPÍTULO VI
DA CONSTITUIÇÃO DOS PLANOS
Art. 22 O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA é constituído
pelo Plano Previdenciário.
§1º Plano Previdenciário é um sistema estruturado com a ﬁnalidade
de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos
deﬁnidos no plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano
de custeio calculado atuarialmente segundo os conceitos dos
regimes ﬁnanceiros de Capitalização e Repartição de Capitais
de Cobertura e, em conformidade com as regras dispostas na
Portaria nº 464/2018, ou a que vier a substituir.
§2º Mantidos pelo Tesouro, são beneﬁciários que recebem seus
benefícios com recursos repassados pelos órgãos empregadores,
sendo proibida utilização de recursos do RPPS para pagamento
de qualquer valor.
CAPÍTULO VII
CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO
Seção I
Fontes de Custeio

Sub Seção IV
Inscrição dos Dependentes
Art. 20 A inscrição e atualização dos dependentes é de
responsabilidade do segurado principal no ingresso ao serviço
público municipal.
Parágrafo único: Em caso de morte do segurado, poderá seus
dependentes requererem sua inscrição como dependentes,
desde que munido de documentos comprobatórios e da efetiva
demonstração de relação jurídica entre ambos.
Sub Seção V
Da Perda da Qualidade de Dependente
Art. 21 A perda da qualidade de dependente ocorrerá:
I- Para o cônjuge, pela separação de fato por prazo superior a
três anos ou judicial e pelo divórcio, desde que não lhe tenha sido
assegurado a percepção de alimentos, ou ainda pela anulação do
casamento;
II- Para o companheiro ou companheira, pela cessação da união
estável com o segurado ou segurada, desde que não lhe seja
garantida a prestação de alimentos;
III- Para o separado de fato ou judicialmente que perceba
alimentos, pelo concubinato ou união estável;
IV- Para o ﬁlho, de qualquer condição, ao completarem vinte e
um anos de idade, salvo se inválido ou que tenha deﬁciência
intelectual ou mental ou deﬁciência grave, ou pela emancipação,
exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação
de grau cientíﬁco em curso de ensino superior;
V – Pela cessação da tutela;
VI- Para os beneﬁciários economicamente dependentes, quando
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Art. 23 São fontes de custeio do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença – PREVI
VALENÇA:
I- Contribuições previdenciárias de natureza normal e
suplementar dos órgãos da administração pública direta do
município de Valença;
II- Contribuições previdenciárias dos segurados ativos;
III- Contribuições previdenciárias dos segurados inativos e
pensionistas que recebem proventos acima do teto do Regime
Geral de Previdência Social;
IV- Doações, Subvenções e Legados;
V- Aporte de bens, direitos e demais ativos;
VI- Aportes de qualquer natureza;
VII- Receitas
provenientes
de
aplicações
ﬁnanceiras,
investimentos, alugueis de bens patrimoniais;
VIII- Compensação previdenciária;
IX- Demais dotações orçamentárias e demais receitas.
Seção II
Das Contribuições
Art. 24 As contribuições previdenciárias previstas nos
incisos I, II e III do Art. 23 desta lei, possuem como fato gerador
toda a percepção ou aquisição de disponibilidade econômica ou
remuneratória, a qualquer título.
Parágrafo

Único: A contribuição previdenciária

dos órgãos
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empregadores será efetuada com relação apenas aos servidores ativos.
Art. 25 As contribuições mensais e do abono anual dos
órgãos empregadores, segurados ativos, inativos e pensionistas
para o PREVI VALENÇA obedecerão aos percentuais apurados
no estudo atuarial.
§1º A contribuição previdenciária dos órgãos empregadores não
poderão ser superiores ao dobro do percentual estipulado aos
servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo que o valor do
aporte adicional não será computado para efeito da limitação de
que trata esse parágrafo;
§2ª O percentual mínimo de contribuição dos segurados do PREVI
VALENÇA não poderá ser inferior ao estabelecido para o Regime
Geral de Previdência Social;
§3ª Os valores arrecadados com contribuição previdenciária poderão ser
usados exclusivamente para pagamento de benefícios previdenciários,
exceto valores apurados para despesas administrativas
§4º Os recursos provenientes de contribuição previdenciárias
serão geridos pelo PREVI VALENÇA e depositado em contas
distintas do tesouro municipal.
Art. 26 É considerado para ﬁns de contribuição os valores
constituídos pelo vencimento do cargo efetivo, acrescidos das devidas
vantagens de natureza permanente estabelecidas pela lei, pelas
progressões deﬁnidas em plano de carreira dos servidores públicos e
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Valença.
Art. 27 Ficam excluídos para ﬁns de contribuição
previdenciária os seguintes valores:
IDiárias para viagem;
IIAjuda de custo em razão de mudança de sede;
III- Vale Transporte;
IV- Demais parcelas de caráter indenizatório;
VSalário Família;
VI- Auxílio Alimentação;
VII- Abono Permanência;
VIII- Adicional de Insalubridade;
IX- Adicional de Periculosidade;
XAdicional Noturno;
XI- Adicional de assiduidade;
XII- Parcelas recebidas em decorrência de exercício de cargo em
comissão ou de conﬁança;
XIII- Parcelas de natureza temporária ou transitória;
XIV- Indenizações de férias não gozadas;
XV- 1/3 do vencimento normal no gozo de férias anuais remuneradas;
XVI- Horas extras;
XVII- Outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja deﬁnido em lei.
Art. 28 O Servidor Municipal que vier a exercer cargo
em comissão, sua contribuição será calculada sobre o total de
vencimentos que perceberia se estivesse no exercício de seu
cargo efetivo.
Art. 29 Se o segurado vier a exercer cargo em substituição
ou função gratiﬁcada ou a responder pelas atribuições de cargo
vago, a contribuição será calculada sobre o total de vencimentos
correspondente ao cargo efetivo do servidor.
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Art. 30 Na hipótese de acumulação permitida em Lei,
a contribuição será calculada sobre os totais de vencimentos
correspondentes aos cargos efetivos acumulados.
Art. 31 Nos casos previsto no parágrafo único do Art.
13, os segurados poderão recolher suas contribuições e do órgão
empregador para ﬁns de contagem de tempo para concessão da
aposentadoria.
§ 1º - As alíquotas de contribuição serão calculadas sobre a última
base de contribuição do servidor afastado, reajustadas sempre
que houver reclassiﬁcação do padrão de seu cargo, ou majoração
de vencimento, na mesma proporção.
§ 2º - O segurado que não ﬁzer esta opção, não terá direito à
concessão de qualquer tipo de benefício previdenciário durante seu
período de afastamento previstos nos incisos I, II e III do Art. 13.
Art. 32 Os aportes ﬁnanceiros para cobertura de
insuﬁciência e aporte suplementar correrão por conta exclusiva dos
órgãos empregadores e não serão computados nos percentuais
previstos no Art. 34.
Seção III
Do Plano de Custeio
Art. 33 O plano de custeio do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Valença deverá ser revisto
anualmente, observadas as normas gerais de atuária determinadas
pelas portarias ministeriais e pela Lei Federal 9.717/1998 e
eventuais alterações objetivando o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial
previsto no Art. 40 da Carta Magna.
Art. 34 Enquanto se manter deﬁcitário do PREVI
VALENÇA, a alíquota de contribuição normal deverá ser ﬁxada
em 14,00% a ser repassado pelos servidores ativos, inativos e
pensionistas no que ultrapassar o teto previdenciário e dos órgãos
empregadores em 14%, acrescidos da taxa de administração em
conformidade com lei especíﬁca deﬁnida por Avaliação Atuarial.
I- As contribuições dos segurados inativos e pensionistas, serão
calculados sobre os valores de proventos que superem o teto do
Regime Geral de Previdência Social.
II- Não haverá restituição de contribuições pagas ao RPPS nem
mesmo nos casos de recolhimento indevido, exceto se autorizado
pelo Diretor Executivo, após parecer da Diretora Jurídica.
Art. 35 Ficará disciplinado o plano de amortização
de déﬁcit atuarial em lei especíﬁca em conformidade com as
Avaliações Atuariais anual, baseadas nas normas gerais.
Art. 36 Nas hipóteses de alteração da remuneração
utilizada como base contributiva, a complementação do
recolhimento deverá ocorrer no mês subsequente.
Seção IV
Da Taxa de Administração
Art. 37 Fica estabelecido como taxa de administração
do serviço previdenciário a alíquota de 2% da remuneração dos
servidores ativos, conforme previsto nas normas gerais editadas
pela Secretaria Nacional de Previdência Social.
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§ 1º O valor a que se refere este artigo será separado das
contribuições previdenciárias efetivamente pagas ou repassadas a
Autarquia, mensalmente, e destinado, exclusivamente, ao custeio
das despesas administrativas decorrentes da gestão do Regime
Próprio de Previdência Social do Município, com observância das
normas especíﬁcas do Ministério da Economia.
§ 2º Os valores destinados às despesas administrativas, a que se
refere o parágrafo anterior, serão depositados em conta corrente
bancária especíﬁca e aplicados à parte, no mercado ﬁnanceiro,
separadamente do Fundo Previdenciário do RPPS do Município.
§ 3º Fica autorizada a elevação da taxa de administração em
até 2,6% exclusivamente para as despesas com a obtenção e
manutenção da certiﬁcação do Pró Gestão RPPS e da Certiﬁcação
Proﬁssional dos Gestores, Diretores e membros do Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos.
§ 4º Não serão computadas na somatória das despesas de
administração a que se refere este Art. as despesas decorrentes
das aplicações de recursos em ativos ﬁnanceiros, conforme norma
do Conselho Monetário Nacional.
§ 5º A aquisição, construção ou reforma de bens imóveis com os
recursos destinados à taxa de administração restringem-se aos
destinados ao uso próprio do PREVI VALENÇA, sendo vedada a
utilização desses bens para investimento ou uso por outro órgão
público ou particular, em atividades assistenciais ou quaisquer
outros ﬁns não previstos no § 1º deste Art.
§6º Fica autorizada constituição de fundo especíﬁco para acumulo
de valores provenientes da taxa de administração.
Seção V
Da Arrecadação e do Recolhimento
Art. 38 A arrecadação e o recolhimento mensal das
contribuições previdenciárias ou qualquer outra importância
devida ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença – PREVI VALENÇA, seja pelos servidores
ativos, inativos ou pensionistas, e dos órgãos empregadores
responsáveis pela retenção, deverão ser repassadas no dia 20 do
mês subsequente ao da competência.
§1º O repasse deverá ocorrer de forma antecipada quando o
vencimento ocorrer nos ﬁnais de semana e feriados.
§2º Todo repasse de contribuições pagas em atraso, estão sujeitas
ao pagamento de juros simples à razão de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) ao mês, calculado sobre o débito atualizado pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou pelo
índice que vier eventualmente a substituí-lo, até a data de seu
efetivo pagamento.
Art. 39 As contribuições devidas e repassadas ao
PREVI VALENÇA deverão ser feitas em guia própria contendo
minimamente as informações do órgão depositante, competência,
remuneração bruta, base de cálculo, contribuição do segurado,
contribuição patronal e contribuição suplementar, deduções e
acréscimos quando pagos em atraso.

sejam elas funcionais ou patronais, por prazo superior à 30 (trinta)
dias, obriga o Conselho de Administração a notiﬁcar:
I – Diretor Executivo da Autarquia Previdenciária;
II - Gestor responsável pelo órgão empregador inadimplente;
III - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;
IV - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
V - Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social.
Art. 41 Poderão os órgãos empregadores realizar
perante a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência
Social mediante parcelamento os repasses em atraso, devendo:
I - Respeitar os limites estipulados pela legislação federal em
vigência à época do parcelamento;
II - Aplicar as devidas correções e atualizações ﬁnanceiras
previstos no Art. 38, § 2º;
III - Efetuar os pagamentos nas datas previamente acertadas no
termo de parcelamento emitido junto ao sistema CADPREV.
Parágrafo único. É expressamente proibido parcelamento
de apropriação indébita e utilização indevida, exceto quando
autorizado pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de
Previdência Social.
Seção VI
Da Utilização dos Recursos
Art. 42 Os valores arrecadados só poderão ser utilizados para:
I- Pagamento de benefícios previdenciários previstos nesta lei;
II- Pagamento das despesas administrativas respeitando o limite
estipulado no Art. 37;
III - Pagamento das despesas de manutenção e conservação dos
bens móveis e imóveis pertencentes ao PREVI VALENÇA;
IV - Pagamento de compensação previdenciária prevista na Lei
Federal 9.796/1999.
Seção VII
Do Registro Contábil
Art. 43 O Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Valença deverá atender os normas de contabilidades
ﬁxados pelo órgão de controle da União, devendo publicar na
imprensa oﬁcial e aﬁxar no quadro do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI
VALENÇA até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada
bimestre, demonstrativo ﬁnanceiro e orçamentário da receita e
despesa, nos termos da Lei Federal 9.717 de 27 de novembro de
1998 e seu regulamento.
Art. 44 O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença – PREVI VALENÇA deverá manter
relatório das contribuições recebidas de forma mensal, devendo
constar minimamente:
I - Origem;
II – Data do repasse;
III - Remunerações de contribuição;
IV- Valor total repassado.

Art. 40 A falta de repasses das contribuições previdenciárias,
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Título II
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CAPÍTULO I
DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Disposições Preliminares

d) 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria.

Art. 45 O Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Valença é responsável pela concessão e manutenção
dos seguintes benefícios:

Art. 47 O servidor público municipal cujas atividades
sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos,
físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses
agentes, vedada a caracterização por categoria proﬁssional ou
ocupação, será aposentado, observados, cumulativamente, os
seguintes requisitos, dependendo de legislação especiﬁca a ser
criada pelo Executivo:
I - 60 (sessenta) anos de idade, para ambos os sexos;
II- 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição;
III - 10(dez) anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria.

I- Ao Segurado:
a) Aposentadoria Voluntária;
b) Aposentadoria dos Servidores que Exercem Atividades
Especiais, depende de Lei especiﬁca
c) Aposentadoria do Professor;
d) Aposentadoria do Servidor com Deﬁciência;
e) Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho;
f) Aposentadoria Compulsória;
g) Abono Anual.
II- Ao Dependente:
a) Pensão por Morte.
b) Abono Anual.
§1º Os benefícios previdenciários serão concedidos na forma e
condições deﬁnidas nesta lei no que couber, nas normas previstas
na Carta Magna, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Valença, no Estatuto do Magistério e nas legislações
infraconstitucionais em vigência.
§ 2º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos segurados do PREVI VALENÇA,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, nos termos deﬁnidos em lei federal.
§3º A obtenção de benefícios previdenciários por fraude, dolo
ou má fé, acarretará as ações cabíveis, além de implicar na
devolução dos valores recebidos com juros equivalentes a meta
atuarial da Autarquia, além da apuração de falta grave quando
estiver funcionário público envolvido.
CAPÍTULO II
DAS APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Seção I
Das Aposentadorias Voluntárias
SubSeção I
Da Regra Geral
Art. 46 O servidor público municipal será aposentado:
I – Voluntariamente, observados cumulativamente, os seguintes
requisitos:
a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta
e cinco) anos de idade, se homem;
b) 30 anos de contribuição se mulher e 35anos de contribuição se
homem;
c) tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço
público;
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SubSeção II
Da Aposentadoria dos Servidores que Exercem Atividades
Especiais

Parágrafo único: A aposentadoria dos servidores de que trata
o caput deste Art. observará adicionalmente as condições e os
requisitos estabelecidos para os segurados do Regime Geral de
Previdência Social, naquilo em que não conﬂitarem com as regras
especíﬁcas aplicáveis ao regime próprio de previdência municipal,
vedada a conversão do tempo especial em comum.
SubSeção III
Da Aposentadoria do Professor
Art. 48 O titular do cargo efetivo de professor será
aposentado, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição exclusivamente em efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil, no
ensino fundamental e médio para homens e 25 para mulher;
III - 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público; e
IV - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria.
SubSeção IV
Da Aposentadoria do Servidor com Deﬁciência
Art. 49 O servidor público municipal com deﬁciência será
aposentado, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;
II - 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria;
III - 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deﬁciência grave;
IV - 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem,
e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com
deﬁciência moderada;
V - 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem,
e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com
deﬁciência leve.
§ 1º No caso de aposentadoria por idade de deﬁciente, serão
observados cumulativamente, os seguintes requisitos:
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I - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deﬁciência;
II – 10 (anos) de efetivo exercício no serviço público;
III – 05 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria;
IV - tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
comprovada a existência de deﬁciência durante igual período.
§ 2º A avaliação da deﬁciência será biopsicossocial, nos termos
de Regulamento a ser emitido pela Junta de Perícia Médica a ser
designada pelo Município de Valença.
§ 3º A existência de deﬁciência anterior à data da vigência desta
Lei deverá ser certiﬁcada, inclusive quanto ao seu grau, por
ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a ﬁxação da data
provável do início da deﬁciência.
§ 4º A comprovação de tempo de contribuição na condição de
segurado com deﬁciência em período anterior à entrada em vigor
desta Lei não será admitida por meio de prova exclusivamente
testemunhal.
§ 5º Se o segurado, após a ﬁliação ao regime próprio de
previdência social municipal, tornar-se pessoa com deﬁciência, ou
tiver seu grau de deﬁciência alterado, os parâmetros mencionados
no caput deste Art., serão proporcionalmente ajustados,
considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu
atividade laboral sem deﬁciência e com deﬁciência.
§ 6º A contagem recíproca do tempo de contribuição na condição
de segurado com deﬁciência relativa à ﬁliação ao regime geral,
ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime
de previdência militar, será feita, decorrendo a compensação
ﬁnanceira entre os regimes.
§ 7º A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei não
poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo,
com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Seção II
Da Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o
Trabalho
Art. 50 O servidor público municipal, vinculado ao regime próprio
de previdência social municipal, será aposentado por incapacidade
permanente para o trabalho, em junta médica, no cargo em que
estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese
em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas a
cada dois anos, para veriﬁcação da continuidade das condições
que ensejaram a concessão da aposentadoria.
§ 1º Caso veriﬁcada que não mais subsistem as condições que
ensejaram a concessão da aposentadoria, o segurado será revertido
no cargo em que foi aposentado ou em cargo ou função, de igual nível
de habilitação ao cargo de origem, cujo exercício seja compatível
com a capacidade física, mental ou emocional do segurado.
§ 2º A eventual doença ou lesão, comprovadamente estacionária,
de que o segurado já era portador ao ingressar no serviço
público municipal, não lhe conferirá direito a aposentadoria por
incapacidade, salvo quando a incapacidade sobrevier, por motivo
de progressão ou agravamento respectivo.

Edição 1434 - 29/12/2021

Seção III
Da Aposentadoria Compulsória
Art. 51 O servidor que completar 75 (setenta e cinco)
anos de idade será aposentado compulsoriamente.
Parágrafo único: O servidor deixará o exercício no dia em que
atingir a idade limite, devendo o ato de aposentadoria retroagir a
essa data.
Seção IV
Do Cálculo dos Proventos das Aposentadorias e dos
Reajustes
Art. 52 Para cálculo dos proventos das aposentadorias
previstas neste CAPÍTULO, será utilizada a média aritmética
simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados
como base para as contribuições a regime próprio de previdência
social a ao regime geral de previdência social, ou como base
para contribuições decorrentes das atividades militares de que
tratam os Art.s 42, e 142, da Constituição Federal, atualizados
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do
período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde
o início da contribuição, se posterior àquela competência.
§ 1º O valor dos proventos de aposentadoria corresponderá a
60% (sessenta por cento) da média aritmética deﬁnida na forma
do caput deste Art., com acréscimo de 02 (dois) pontos percentuais
para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte)
anos de contribuição nas aposentadorias previstas nos Art.s 46,
47 e 48 desta Lei.
§ 2º Para o cálculo da média de que trata o caput deste Art.,
as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 3º No caso de aposentadoria por incapacidade permanente,
decorrente de acidente do trabalho, moléstia proﬁssional ou
do trabalho, prevista no Art.50 desta Lei, o valor do benefício
corresponderá a 100% (cem por cento) da média de que trata o
caput deste Art., e nos demais casos, aplica-se o disposto no §
1º., deste Art.
§ 4º Quando se tratar de aposentadoria compulsória, o valor dos
proventos corresponderá ao resultado do tempo de contribuição
dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo
valor apurado na forma do § 1º deste Art., ressalvado o caso de
cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária
que resulte em situação mais favorável.
§ 5º O valor dos proventos de aposentadoria do servidor com
deﬁciência corresponderá a 80% (oitenta por cento) da média
de contribuições nos termos do §3° do Art. 40 da CF/88 c/c Art.
1° da Lei 10.887/2004, se proporcionais Art. 13 § 1° da IN/SPPS
02/2014 c/c Parágrafo único do Art. 22 da EC n° 103/19.
§ 6º Para o cálculo da média de que trata o caput deste Art.,
as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
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com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 7º Poderão ser excluídas da média deﬁnida no caput deste Art. as
contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde
que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a
utilização do tempo excluído para qualquer ﬁnalidade previdenciária.
Art. 53 Os proventos de aposentadorias concedidas na
conformidade do disposto no Art. 50, desta Lei não serão inferiores
ao valor a que se refere o § 2º., do Art. 201, da Constituição
Federal e serão reajustados nos termos estabelecidos para o
Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único: No caso de servidor submetido ao Regime
de Previdência, de que tratam os §14, 15, e 16, da Constituição
Federal, na redação da EC 103, de 12 de novembro de 2019,
o resultado do cálculo previsto no caput do Art. 8º, desta Lei,
bem assim o resultado ﬁnal, não poderá ser superior ao valor
especiﬁcado como limite para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social.
CAPÍTULO III
DO DIREITO ADQUIRIDO ÀS APOSENTADORIAS
Art. 54 A concessão de aposentadoria ao servidor
público municipal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência
Social, será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham
sido cumpridos os requisitos para obtenção do benefício até a
data de entrada em vigor desta Lei, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos
para a concessão da aposentadoria.
§ 1º Os proventos de aposentadoria de que trata o caput deste
Art. serão calculados, devidamente reajustados, de acordo com a
legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos
nela estabelecido para a concessão desses benefícios.
§ 2º No caso de cálculo de proventos pela totalidade da remuneração
no cargo efetivo, ﬁca vedado o acréscimo de vantagem ou nível
remuneratório, obtido após o implemento dos requisitos de
aposentadoria, salvo se o referido acréscimo tiver sido objeto de
contribuição previdenciária, no mínimo, por cinco anos.
§ 3º Para os reajustes das aposentadorias previstas neste Art.
será observado o critério da paridade previsto no Art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, ou do reajuste nos termos
do regime Geral de Previdência Social, conforme o fundamento do
benefício da aposentadoria.
§ 4º O servidor público municipal com direito adquirido a uma
regra de aposentadoria poderá optar pelas demais hipóteses de
aposentadoria previstas nesta Lei, desde que nelas se enquadre
e que lhe seja mais vantajosa.

CAPÍTULO IV
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA AS APOSENTADORIAS
Seção I
Dos Requisitos para a Aposentadoria – 1ª Regra Geral
Art. 55 O servidor público municipal que tenha ingressado
no serviço público, vinculado ao Regime Próprio de Previdência
Social, em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta
lei, poderá aposentar-se voluntariamente, quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta
e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco)
anos de contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações,
equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e
seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º, e 3º.
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se
refere o inciso I, do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de
idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere
o inciso V, do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto,
até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento
e cinco) pontos, se homem.
§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias
para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V,
do caput e do § 2º, deste Art.
Seção II
Dos Requisitos para a Aposentadoria – 2ª Regra Geral
Art. 56 O servidor público municipal que tenha ingressado
no serviço público, vinculado ao Regime Próprio de Previdência
Social, em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta
lei, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta
e dois) anos de idade, se homem;
II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco)
anos de contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - período adicional de contribuição correspondente ao tempo
que, na data de entrada em vigor desta lei, faltaria para atingir o
tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
Seção III
Da Aposentadoria dos Titulares de Cargo de Professor – 1ª
Regra
Art. 57 Para o titular do cargo de professor que tenha
ingressado no serviço público, vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social, em cargo efetivo até a data de entrada em
vigor desta lei e comprovar exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio, os requisitos para aposentadoria
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serão, cumulativamente, os seguintes:
I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta
e seis) anos de idade, se homem;
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta)
anos de contribuição, se homem; e
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V - Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as
frações, equivalente a 76 (setenta e seis) pontos, se mulher, e 86
(oitenta e seis) pontos, se homem.
§ 1º A idade mínima a que se refere o inciso I, do caput será de
52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e
sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º. de janeiro de 2022.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação a que se refere
o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até
atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100
(cem) pontos, se homem.
§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias
para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso V,
do caput e do § 2º, deste Art.
Seção IV
Da Aposentadoria dos Titulares de Cargo de Professor – 2ª
Regra
Art. 58 O titular do cargo de professor que tenha
ingressado no serviço público, vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social, em cargo efetivo até a data de entrada em
vigor desta lei e comprovar exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino fundamental e médio, poderá aposentar voluntariamente
quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta
e sete) anos de idade, se homem;
II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta)
anos de contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
V - período adicional de contribuição correspondente ao tempo
que, na data de entrada em vigor desta lei, faltaria para atingir o
tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.
Seção V
Do Cálculo de Proventos
Art. 59 Os proventos das aposentadorias concedidas
nos termos dos Arts. 55 e 57, desta Lei, corresponderão:
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, para o servidor público ou
professor que tenha ingressado no serviço público, com vinculação
ao Regime Próprio de Previdência Social, em cargo efetivo até 31
de dezembro de 2003, desde que tenha cumprido 05 (cinco) anos
no nível ou classe em que for concedida a aposentadoria e se
aposente aos:
a) no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem;
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b) 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta)
anos de idade, se homem para os titulares do cargo de professor
de que trata o Art. 57, desta Lei;
II – a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples
das remunerações adotadas como base para as contribuições
aos regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado,
atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo, desde a competência julho de
1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela
competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada
ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de
contribuição, para o servidor público não contemplado no inciso I.
§ 1º Para o cálculo da média de que trata o inciso II, do caput deste
Art., as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 2º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo,
para ﬁns de cálculo dos proventos de aposentadoria de que trata
o inciso I, do caput, deste Art., o valor constituído pelo subsídio,
pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do
cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter
individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os
seguintes critérios:
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor
das rubricas que reﬂetem essa variação integrará o cálculo do valor
da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se
deu a aposentadoria, considerando-se a média aritmética simples
dessa carga horária proporcional ao número de anos completos
de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em
relação ao tempo total exigido para a aposentadoria;
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis por
estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade
ou situação similar, o valor dessas vantagens integrará o cálculo
da remuneração do servidor público no cargo efetivo mediante
a aplicação, sobre o valor atual de referência das vantagens
pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética simples
do indicador, proporcional ao número de anos completos de
recebimento e de respectiva contribuição, contínuos ou intercalados,
em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou, se
inferior, ao tempo total de percepção da vantagem.
§ 3º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do
disposto neste Art. não serão inferiores ao valor a que se refere o
§ 2º, do Art. 201, da Constituição Federal.
§ 4º Para o servidor que tenha optado pela previdência, na forma
do § 16, do Art. 40, da Constituição Federal, na redação da EC
103, de 2019, o resultado obtido de que tratam os incisos I, e II, do
caput deste Art. observará o limite estabelecido para os benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 60 Os proventos dos servidores que se aposentarem
na conformidade dos Arts. 56 e 58, desta Lei, corresponderão:
I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, para o servidor público
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que tenha ingressado no serviço público, com vinculação ao
Regime Próprio de Previdência Social, em cargo efetivo até 31 de
dezembro de 2003, desde que tenha cumprido 05 (cinco) anos no
nível ou classe em que for concedida a aposentadoria;
II - à média aritmética simples dos salários de contribuição e das
remunerações adotados como base para as contribuições a regime
próprio de previdência social a ao regime geral de previdência
social, de que tratam os Arts. 42, e 142, da Constituição Federal,
atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por
cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994,
ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência,
para os servidores que ingressarem em cargo efetivo a partir de
janeiro de 2004.
§ 1º Para o cálculo da média de que trata o inciso II, do caput deste
Art., as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 2º Aos proventos de aposentadoria de que trata o inciso I do
caput deste Art., aplicam-se as disposições contidas nos §§ 2º, 3º,
e 4º, do Art. 59, desta lei.
§ 3º Para o servidor que tenha optado pela previdência complementar,
na forma do § 16, do Art. 40, da Constituição Federal, na redação
da EC 103, de 2019, o resultado obtido de que tratam os incisos
I e II do caput deste Art. observará o limite estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Seção VI
Dos Reajustes das Aposentadorias
Art. 61 Os proventos de aposentadoria de que trata os
Arts. 55 e 57, desta lei serão reajustados da seguinte forma:
I – pelo critério da paridade, conforme previsto no Art. 6º., da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, quando se tratar de
proventos de aposentadoria calculados na conformidade do
disposto no Art. 62, inciso I;
II – pelo reajuste nos termos do Regime Geral de Previdência
Social, no caso de proventos de aposentadoria obtidos na
conformidade do disposto no Art. 59, inciso II, desta Lei.
Parágrafo único: Se o servidor tiver optado pelo Regime
Complementar de Previdência, na forma do disposto no § 16 do
art. 40 da Constituição Federal, na redação da EC 103, de 2019,
será sempre observado o limite dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.
Art. 62 Os proventos de aposentadoria de que trata os
Arts. 56 e 58 desta Lei serão reajustados da seguinte forma:
I – pelo critério da paridade, conforme previsto no Art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, quando se tratar de
proventos de aposentadora calculados na conformidade do
disposto no art. 16, inciso I, desta Lei;
II – pelo reajuste nos termos do Regime Geral de Previdência
Social, no caso de proventos de aposentadoria obtidos na
conformidade do disposto no Art. 59, inciso II, desta Lei.
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Parágrafo único: Se o servidor tiver optado pelo Regime
Complementar de Previdência, na forma do disposto no § 16 do
Art. 40, da Constituição Federal, na redação da EC 103, de 2019,
será sempre observado o limite dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.
Seção VII
Das Aposentadorias dos Servidores em Atividades Especiais
Art. 63 O servidor que tenha ingressado em cargo efetivo
até a data de entrada em vigor desta lei, cujas atividades tenham
sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos
e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
poderá aposentar-se, desde que cumpridos, cumulativamente:
I – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
II – 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria;
III – a soma de idade e tempo de contribuição for de 86 (oitenta e
seis) pontos;
IV – 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.
§ 1º Para a caraterização do tempo especial, serão observadas
as disposições previstas no Regime Geral de Previdência Social,
em especial, os Arts. 57, e 58, da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de
1991, e sua regulamentação.
§ 2º A idade e tempo de contribuição serão apurados em dias para
cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso III, do
caput deste Art.
§ 3º Os proventos de aposentadoria observarão o cálculo de 60%
(sessenta por cento) da média aritmética simples das remunerações
adotadas como base para as contribuições aos regimes de
previdência a que o servidor esteve vinculado, atualizadas
monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do
período contributivo, desde a competência julho de 1994, ou desde
a do início da contribuição, se posterior àquela competência, com
acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição
que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição.
§ 4º Para o cálculo da média de que trata o § 3º., deste Art.,
as remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 5º Os proventos serão reajustados nos termos do Regime Geral
de Previdência Social.
§ 6º Para o servidor que tenha optado pela previdência
complementar, na forma do § 16, do Art. 40, da Constituição
Federal, na redação da EC 103, de 2019, o resultado obtido de
que trata o § 3º., deste Art. observará o limite estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 7º Fica vedada a caracterização de tempo especial por categoria
proﬁssional ou ocupação, bem como a conversão do tempo
especial em comum, inclusive para os períodos anteriores à data
da publicação desta Lei.
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Seção VIII
Das Aposentadorias de Pessoas com Deﬁciência
Art. 64 O servidor que ingressar em cargo efetivo até
a data de entrada em vigor desta lei, com deﬁciência, poderá
aposentar-se observadas as disposições estabelecidas no Art. 52
desta Lei.
Parágrafo único: Para o cálculo dos proventos e os reajustes,
deverá ser observado os Arts. 49 e 53, ambos desta Lei.
CAPÍTULO V
DAS PENSÕES
Seção I
Dos Beneﬁciários
Art. 65 São beneﬁciários da pensão por morte do segurado:
I - o cônjuge;
II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com
percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente;
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável
como entidade familiar;
IV - o ﬁlho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes
requisitos:
a) seja menor de 21 anos de idade, ou pela emancipação, ainda
que inválido;
b) seja inválido:
c) tenha deﬁciência grave; ou
d) tenha deﬁciência intelectual ou mental;
V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do
servidor; e
§ 1º A concessão de pensão aos beneﬁciários de que tratam os
incisos I, a IV, do caput deste Art. exclui os beneﬁciários referidos
nos incisos V.
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a ﬁlho mediante
declaração do servidor e desde que comprovada dependência
econômica, na forma estabelecida em regulamento.
§ 3º Para o dependente inválido ou com deﬁciência intelectual,
mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente
ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial
realizada por equipe multiproﬁssional e interdisciplinar, observada
revisão periódica a cada 05 (cinco) anos.
Art. 66 A pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a
contar da data:
I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias)
após o óbito, para os ﬁlhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em
até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes.
II - do requerimento, quando requerida após os prazos previstos
no inciso I do caput deste Art.; ou
III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.
§ 1º A concessão da pensão por morte não será protelada pela
falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação
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posterior, que importe em exclusão ou inclusão de dependente,
só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de
concessão da pensão ao dependente habilitado.
§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição
de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória
ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para ﬁns de
rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento
da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação,
ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.
§ 3º Nas ações de que trata § 2º, o órgão gestor poderá proceder
de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas
para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta
habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva
cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a
existência de decisão judicial em contrário.
§ 4º Julgada improcedente a ação prevista no § 2º, ou § 3º,
deste Art., o valor retido será corrigido pelos índices legais de
reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais
dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração
de seus benefícios
§ 5º Em qualquer hipótese, ﬁca assegurada ao órgão gestor da
pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos
em função de nova habilitação.
Seção II
Da Perda do Direito, da Pensão Provisória e da Perda da
Qualidade de Pensionista
Art. 67 Perde o direito à pensão por morte:
I - após o trânsito em julgado, o beneﬁciário condenado pela
prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do
servidor;
II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada,
a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união
estável, ou a formalização desses com o ﬁm exclusivo de constituir
benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual
será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Art. 68 Será concedida pensão provisória por morte
presumida do servidor, nos seguintes casos:
I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;
II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou
acidente não caracterizado como em serviço;
III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou
em missão de segurança.
Parágrafo único: A pensão provisória será transformada em
vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos
de sua vigência, ressalvado o eventual

reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será
automaticamente cancelado.
Art. 69 Acarreta perda da qualidade de beneﬁciário:
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I - o seu falecimento;
II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a
concessão da pensão ao cônjuge;
III- o casamento ou a união estável;
IV - a cessação da invalidez, em se tratando de beneﬁciário inválido,
ou o afastamento da deﬁciência, em se tratando de beneﬁciário
com deﬁciência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da
aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste Art.;
V - o implemento da idade de 21 (vinte e um), pelo ﬁlho;
VI - a renúncia expressa; e
VII - em relação aos beneﬁciários de que tratam os incisos I a III
do caput do Art. 65 desta Lei:
a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que
o tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de
2 (dois) anos antes do óbito do servidor;
b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo
com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de
vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois)
anos após o início do casamento ou da união estável:
1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de
idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos
de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três)
anos de idade.
6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.
§ 1º A critério da administração, o beneﬁciário de pensão cuja
preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou
por deﬁciência, poderá ser convocado a qualquer momento para
avaliação das referidas condições.
§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso IV,
ou os prazos previstos na alínea “b”, do inciso VII, ambos do caput,
se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza
ou de doença proﬁssional ou do trabalho, independentemente
do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da
comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável.
§ 3º Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que
nesse período se veriﬁque o incremento mínimo de um ano inteiro
na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à
expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer,
poderão ser ﬁxadas, em números inteiros, novas idades para os
ﬁns previstos na alínea “b” do inciso VII do caput deste Art., em
ato de autoridade federal competente, limitado o acréscimo na
comparação com as idades anteriores ao referido incremento.
§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS), ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou
ao regime militar de que tratam os Arts. 42 e 142 da Constituição
Federal, será considerado na contagem das 18 (dezoito)
contribuições mensais referidas nas alíneas “a”, e “b”, do inciso
VII, do caput deste Art.
§ 5º Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento,
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obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a
ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte
será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida
outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.
§ 6º O beneﬁciário que não atender à convocação de que trata o
§ 1º, deste Art. terá o benefício suspenso, observado o disposto
nos incisos I, e II, do caput do Art. 95, da Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 (estatuto da pessoa com deﬁciência).
§ 7º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição
de microempreendedor individual, não impede a concessão ou
manutenção da cota da pensão de dependente com deﬁciência
intelectual ou mental ou com deﬁciência grave.
§ 8º No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não
será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de
beneﬁciário com deﬁciência, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em regulamento.
§ 9º No caso de acumulação de pensão, será observado o disposto
no Art. 73, desta Lei.
Seção III
Do Cálculo e dos Reajustes das Pensões
Art. 70 A pensão por morte, a ser concedida a dependente
de servidor público, será equivalente a uma cota familiar de 50%
(cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo
segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas
de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de
100% (cem por cento).
§ 1º Por morte ou perda da qualidade de beneﬁciário, a cota parte
não será revertida aos demais co-beneﬁciários, preservado o valor
equivalente a 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o
número de dependentes remanescentes for igual ou superior a cinco.
§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deﬁciência
intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que
trata o caput será equivalente a:
I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo
servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por
incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e
II - uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida
de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o
máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite
máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com
deﬁciência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será
recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º, deste Art.
§ 4º O valor da aposentadoria por incapacidade permanente
corresponde a 60% (sessenta por cento) da média aritmética
simples das remunerações adotadas como base para as
contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve
vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 100%
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(cem por cento) do período contributivo, desde a competência
julho de 1994, ou desde a do início da contribuição, se posterior
àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para
cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos
de contribuição, para o servidor falecido na condição de ativo.
§ 5º Para o cálculo da média de que trata o § 4º, deste Art., as
remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês, de acordo
com a variação integral do índice ﬁxado para a atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 6º No caso de servidor falecido na condição de aposentado, as
cotas deverão tomar por base o valor de sua aposentadoria.
§ 7º No caso de o servidor falecer com direito adquirido à
aposentadoria voluntária, aplicar-se-á o critério de cálculo como
se estivesse aposentado na data de seu falecimento.
§ 8º Para o servidor que tenha optado pela previdência
complementar, na forma do § 16, do Art. 40, da Constituição
Federal, na redação da EC 103, de 2019, a base de cálculo das
cotas de pensão deverá observar o limite estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 9º No caso de mais de um (a) pensionista na qualidade de
cônjuge ou companheiro(a), a cota familiar será rateada entre
eles (as), vedada a reversão quando o (a) beneﬁciário (a) perder
a respectiva qualidade.
Art. 71 As pensões serão reajustadas nos mesmos
termos do Regime Geral de Previdência Social.
Seção IV
Do Direito Adquirido às Pensões

próprio de previdência social ou com proventos de inatividade
decorrentes das atividades militares de que tratam os Arts.
42, e 142, da Constituição Federal;
III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam
os Arts. 42, e 142, da Constituição Federal com aposentadoria
concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou
de regime próprio de previdência social.
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é
assegurada a percepção do valor integral do benefício mais
vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios,
apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) saláriomínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) saláriosmínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) saláriosmínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e
IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) saláriosmínimos.
§ 3º A aplicação do disposto no § 2º, poderá ser revista a qualquer
tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de
condição de algum dos benefícios.
§ 4º As restrições previstas neste Art. não serão aplicadas se
o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de
entrada em vigor da EC 103, de 2019.
§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste Art. e na
legislação vigente na data de entrada em vigor da EC 103, de
2019, poderão ser alteradas na forma do § 6º, do Art. 40, e do §
15, do Art. 201, da Constituição Federal.
§ 6º Regulamento do Executivo disciplinará os procedimentos
necessários para o cumprimento deste Art.

Art. 72 A concessão de pensão do servidor ou aposentado
falecido até a data da publicação desta lei observará a legislação
vigente na data da morte, inclusive para efeito de cálculo e reajuste
do benefício.

Seção IV
Do Abono de Permanência

Seção V
Da Acumulação de Pensões e com outros Benefícios
Previdenciários

Art. 74 O segurado que preencher os requisitos para
aposentadoria voluntária de que trata os Arts. 46, 47, 48, 49, 55,
56, 57 e 58 desta lei, e optar por permanecer em atividade, nos
termos do disposto do § 19 da Emenda Constitucional de 103, de
2019, será pago um abono de permanência.

Art. 73 É vedada a acumulação de mais de uma pensão
por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do
mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do
mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis
na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1° O valor do abono de permanência será equivalente ao valor
da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida
por este, relativamente a cada competência.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um
regime de previdência social com pensão por morte concedida por
outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes
das atividades militares de que tratam os Arts. 42, e 142, da
Constituição Federal;
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de
um regime de previdência social com aposentadoria concedida
no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime
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§ 2° O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
do respectivo ente federativo e será devido a partir da data do
requerimento, comprovando o cumprimento dos requisitos para
obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1º, deste Art.
§ 3º O servidor que optar pelo abono de permanência será
beneﬁciário pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até completar
as exigências para aposentadoria compulsória ou optar pela
aposentadoria, o que vier primeiro, oportunidade em que cessará
integralmente tal direito.
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§ 4º As disposições deste Art. se aplicam aos servidores que
tiveram deferido o benefício pela Lei Municipal anterior que
permanecerão no gozo do benefício por mais
5 anos a partir da vigência desta lei ou até completar as exigências
para aposentadoria compulsória ou optar pela aposentadoria, o
que vier primeiro.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SOBRE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
Seção I
Das Doenças Graves
Art. 75 São consideradas doenças graves contagiosas
ou incuráveis para ﬁns de concessão de Aposentadoria de Servidor
Deﬁciente e Aposentadoria por Incapacidade Permanente do Servidor,
mencionadas nos Arts. 49 e 50 desta lei, as seguintes moléstias:
I- tuberculose ativa;
II- hanseníase;
III- alienação mental;
IV- neoplasia maligna;
V- cegueira;
VI- paralisia irreversível e incapacidade;
VII- cardiopatia grave;
VIII- doença de Parkinson;
IX- espondiloartrose anquilosante;
X- nefropatia grave;
XI- estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
XII- síndrome da deﬁciência imunológica adquirida – AIDS;
XIII- contaminação por radiação, neste caso, com base em
conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave.
Seção II
Do Abono Anual
Art. 76 O abono anual será devido ao segurado
aposentado e ao pensionista que, durante o ano, tenha recebido
aposentadoria ou pensão por morte.
Art. 77 O abono anual corresponderá ao valor do
benefício mensal a que faz jus o segurado ou o pensionista.
§ 1º O abono anual será concedido em dezembro de cada ano,
até o dia 20;
§ 2º O pagamento da metade do abono anual será antecipado
para o mês de julho.
Seção III
Da Concessão dos Benefícios
Art. 78 Qualquer benefício previdenciário será concedido
mediante processo administrativo regular.
§ 1º Nos processos de concessão de aposentadorias e pensões
é obrigatória a apresentação de parecer jurídico por proﬁssional
habilitado, da instituição;
§ 2º A tramitação e os procedimentos nos processos administrativos de
concessão de benefícios previdenciários serão objeto de regulamento;
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§ 3º A concessão de qualquer benefício previdenciário será
objeto de despacho no respectivo processo e de Portaria do
Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA;
§ 4º O benefício da aposentadoria tem início na data em que a
respectiva portaria de concessão entrar em vigor, com exceção da
aposentadoria compulsória;
§ 5º A concessão da aposentadoria ao segurado acarreta o
seu desligamento automático do cargo que ocupa no órgão
empregador, cessando-se o pagamento de vencimentos.
§ 6º Os benefícios previdenciários deverão ser concedidos
exclusivamente pela Autarquia Previdenciária, sendo vedada
inclusão de beneﬁciários com concessões realizadas por outros
órgãos municipais.
Seção IV
Dos Prazos e Carências
Art. 79 O prazo de carência para gozo de aposentadoria
permanente para o trabalho será de 12 (doze meses) de efetivo
exercício em favor do Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença - PREVI VALENÇA,
salvo se a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer
natureza ou causa.
Parágrafo único: Não será exigida qualquer carência para o
percebimento de pensão decorrente da morte do segurado e
abono anual.
Seção IV
Disposições Gerais
Art. 80 O segurado em gozo de aposentadoria por
incapacidade permanente para o trabalho, está obrigado a se
submeter, sob pena de suspensão do pagamento do benefício,
periodicamente a exames médicos a cargo de junta médica
designada pelo Município de Valença, bem assim a tratamentos,
processos, readaptações proﬁssionais e demais procedimentos
prescritos por aquele serviço médico.
§ 1º A periodicidade a que se refere o «caput» deste Art. será
deﬁnida pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Valença - PREVI
VALENÇA, ouvida a Junta Médica, caso a caso, e nunca superior a
02 (dois) anos para os casos de aposentadoria por incapacidade.
§ 2º A Junta Médica do Município de Valença, será composta por
03 (três) médicos e poderá ser formada por médicos selecionados
mediante credenciamento.
Art. 81 Os aposentados, pensionistas ou representante
legal dos mesmos, assinará os formulários e fornecerá os dados
e documentos exigidos periodicamente pelo Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI
VALENÇA, para provar o cumprimento dos requisitos necessários
à obtenção dos benefícios, ou garantir a sua manutenção, devendo
se submeter ao recadastramento anual, para fazer prova de vida,
a ser realizada no mês do seu aniversário.
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Parágrafo único: Os cumprimentos dessas exigências são
essenciais para o recebimento dos benefícios, sendo suspenso
até a realização do recadastramento.
Art. 82 É de 5 (cinco) anos o prazo de decadência de
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneﬁciário para
revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro
do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou,
quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão
negatória deﬁnitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único: Prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças
devidas pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA, salvo o direito
dos menores, incapazes e ausentes, na forma da Legislação Civil.
Art. 83 Fica o PREVI VALENÇA autorizado a proceder
em qualquer momento a readequação de irregularidade.
Art. 84 Os benefícios previdenciários concedidos pelo
PREVI VALENÇA serão pagos diretamente ao seu beneﬁciário,
sendo vedado qualquer pedido de transferência de titularidade,
exceto por decisão judicial.
Art. 85 Os requerimentos para concessão dos benefícios
previdenciários previstos nesta lei deverão ser protocolados
no Instituto, acompanhados dos documentos comprobatórios
e assinados pelo requerente na sede da Autarquia, exceto em
casos de doença contagiosa, ausência na forma da lei civil e
impossibilidade de locomoção.
Parágrafo único: As exceções previstas no caput deste Art.
deverão ser devidamente comprovadas pelo procurador, sob pena
de indeferimento do pedido.

Art. 87 Poderão ser descontados dos benefícios:
I - Valores repassados indevidamente pelo PREVI VALENÇA;
II - Impostos retidos na fonte de qualquer natureza;
III - Pensão alimentícia por decisão judicial;
IV - Contribuições e taxas devidamente autorizadas por escrito
pelo beneﬁciário;
V- Quando houver, empréstimos consignados, levando em
consideração a legislação municipal;
VI - Contribuições previdenciárias.
VII – Outros casos previstos em lei.
Art. 88 Sempre que concedido aposentadoria ou pensão
pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Valença - PREVI VALENÇA, deverá ser formalizado
envio ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 89 Após devida tramitação da concessão dos
benefícios de aposentadoria e pensão deverá ser iniciado
processo administrativo de compensação previdenciária sempre
que o beneﬁciário possuir tempo de contribuição anterior ao
Regime Geral de Previdência Social ou outros Regimes Próprios
de Previdência Social.
TÍTULO III
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 90 - O PREVI VALENÇA contará com estrutura
administrativa autônoma e independente para o desenvolvimento
de suas atividades atinentes, todos com dedicação exclusiva,
observando obrigatoriamente ,que no mínimo 50 % dos cargos
de Diretores serão ocupados por servidores efetivos , e os demais
cargos terão a paridade, sendo os representantes dos servidores,
dos inativos pensionistas, pelos Sindicatos (SEPE e SINDISERV),
mediante decisão assembleia da entidade, sendo todos nomeados
pelo Chefe do Poder Executivo:

Art. 86 São vedados:
I - Pagamento de benefícios com proventos menores que o salário
mínimo nacional, exceto nos casos mencionados no Art. 65;
II - Pagamento de benefícios com proventos maiores que o salário do
Chefe do Poder Executivo, salvo casos previstos em lei e jurisprudência;
III - Recebimento de mais de uma aposentadoria junto ao PREVI
VALENÇA pelo mesmo beneﬁciário, exceto nos casos previstos
no Art. 37 da Constituição Federal;
IV - Recebimento de aposentadoria junto ao PREVI VALENÇA
cumulado com cargo, emprego ou função pública, excetos nos
casos previstos na Constituição Federal para acumulação de
cargos, para os cargos eletivos ou de conﬁança, ou seja, de livre
nomeação e exoneração;
V - Recebimento de benefício de pensão quando não mais
dependente ﬁnanceiramente deste;
VI – Recebimento de mais de uma pensão, ressalvado o direito de
opção de uma delas.
VII - Recebimento de Aposentadoria por Invalidez exercendo
atividade remunerada.
Parágrafo único. O beneﬁciário inativo que deseja ser investido
em cargo, emprego ou função pública não acumulável, ou que
seja vedado por este Art., deverá renunciar aos seus proventos
diretamente no Instituto, sob pena das medidas judiciais cabíveis.
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I - Conselho Deliberativo;
II - Conselho Fiscal;
III- Comitê de Investimentos;
IV – 01 – Diretor Executivo;
V – 01 - Diretor Jurídico;
VI – 01 - Diretor Financeiro;
VII- 01 - Diretor de Benefício:
VIII- 01 - Diretor Contábil;
IX – 02 - Assessores Administrativos;
Seção I
Do Conselho Deliberativo
Art. 91 O Conselho Deliberativo tem como missão
proteger e defender o patrimônio do PREVI VALENÇA e auxiliá-lo
no desenvolvimento de uma gestão eﬁciente.
Art. 92 O Conselho Deliberativo será composto por 06
(seis) membros efetivos e 06 (seis) membros suplentes, com
mandatos ﬁxados em 2 (dois) anos com possibilidade de uma
recondução e necessariamente, sua composição deverá respeitar
a paridade entre indicados dos órgãos empregadores e os eleitos
pelos segurados ativos, inativos ou pensionistas.
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§1º A composição do Conselho Deliberativo será da seguinte forma:
I- 02 servidores efetivos e 2 suplentes ativos ﬁliados ao PREVI
VALENÇA indicados pelo Chefe do Poder Executivo;
II- 01 servidor efetivo e 01 suplente ativo ﬁliado ao PREVI
VALENÇA indicado pelo Chefe do Poder Legislativo;
III- dois servidores efetivos ativos e 02 suplentes ﬁliado ao PREVI
VALENÇA indicado pelo SINDSERV;
IV- 01 servidor inativos e 01 suplente ﬁliado ao PREVI VALENÇA
escolhidos em eleição pelo Sepe;
§2º Não poderão ser indicados ou eleitos servidores que estejam
em estágio probatório.
§3º Para cada membro titular do Conselho Deliberativo
especiﬁcado no parágrafo 1º, deverá ser indicado ou eleito um
membro suplente.
Art. 93 Os membros do Conselho Deliberativo, eleitos e
indicados, deverão comprovar, para a posse no cargo, ter formação
de nível superior, Certiﬁcação CPA 10 (AMBIMA) ou APIMEC e
não terem sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das
demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§1º A comprovação será efetuada por meio de apresentação de
certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual
e da Justiça Federal.
§2º No que se refere aos demais fatos constantes do inciso I do art.
1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a comprovação será feita
mediante declaração de não ter incidido em alguma das situações
ali previstas, conforme modelo constante na Portaria nº 9.907,
de 14 de abril de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia.
Art. 94 Os membros titulares Conselho Deliberativo
escolherão na primeira reunião ordinária de cada exercício
para mandato de um ano, o seu Presidente, Vice-Presidente e
Secretário, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o voto
de qualidade quando necessário.
§1º O Presidente será, necessariamente, escolhido dentre os
membros indicados pelo Poder Executivo, e será substituído pelo
Vice-Presidente durante seus afastamentos.
§2º O Secretário será, necessariamente, escolhido dentre os
membros eleitos.
Art. 95 O quórum mínimo para realização das reuniões
do Conselho Deliberativo será de 7 (sete) conselheiros, sendo que
suas deliberações serão decididas pela maioria simples de seus
membros, exceto nos casos de alteração de legislação, aquisição
ou alienação de bens, aprovação de balanços anuais, prestações
de contas e destituição de membro da Diretoria, que serão decididas
com votos de 2/3 (dois terços) dos membros do conselho.

ser feitas por escrito ou em rede social e com no mínimo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência.
§2º As reuniões deverão ser registradas em ata.
§ 3º Admitir-se-á a convocação dos membros do Conselho
Deliberativo para as reuniões extraordinárias por meio de aviso de
convocação nas redes sociais criadas para esta ﬁnalidade.
Art. 97 Compete ao Conselho Deliberativo deliberar sobre:
II – elaborar o Regulamento Interno do Conselho Deliberativo;
II - perda de mandato de membro do Conselho Deliberativo em
virtude de ausências não justiﬁcadas;
III - proposta ao Executivo de alteração da Lei de Seguridade
Social dos Servidores Públicos Municipais de Valença;
IV - a estrutura administrativa e quadro de pessoal do PREVI
VALENÇA;
V - proposta ao Executivo para criação de cargos, reajuste de
vencimentos e reestruturação de cargos e carreiras do PREVI
VALENÇA;
VI – acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do
PREVI VALENÇA;
VII - decidir em última instância sobre recursos interpostos contra
atos da Diretoria Executiva;
VIII – aprovação e modiﬁcações no Regulamento de Benefícios;
IX - aprovar a política de investimentos, e a proposta orçamentária
anual, bem como suas respectivas alterações, elaboradas pela
Diretoria Executiva;
X – tomar conhecimento dos balancetes mensais e do balanço
anual da Autarquia;
XI – tomar conhecimento das reavaliações atuariais;
Xll – aprovar previamente o parcelamento de débitos
previdenciários;
XIII - aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem
como a aceitação de doações e legados;
XIV – solicitar providências e tarefas a Diretoria Executiva,
inclusive a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos
a aspectos atuariais, jurídicos, ﬁnanceiros e organizacionais de
assuntos de sua competência;
XV - determinar a realização de inspeções, auditorias ou tomadas
de contas;
XVI – aprovar as contas anuais do PREVI VALENÇA após o
parecer do Conselho Fiscal;
XVII – emitir parecer relativo às propostas de atos normativos com
reﬂexos na gestão dos ativos e passivos previdenciários;
XVIII – acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de
controle e supervisão e acompanhar as providências adotadas;
XIX- aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico;
XX- acompanhar a execução das políticas relativas à gestão do RPPS.
XXI - casos omissos nesta legislação e nos regulamentos;
XXII- promover o desenvolvimento da cultura previdenciária entre
seus segurados, realizando seminários, palestras, fóruns, informativos
previdenciários, com mínimo de 01 (uma) assembléia anual;

Art. 96 As datas das reuniões ordinárias serão deﬁnidas
na primeira reunião de cada mandato e as extraordinárias sempre
que necessárias.

Parágrafo único: Não poderão integrar o Conselho, ao mesmo
tempo, representantes que guardem entre si relação conjugal ou
de parentesco consangüíneo ou aﬁm até o segundo grau, assim
como exerça função de conﬁança ou cargo comissionado junto ao
Poder Executivo.

§1º As convocações para as reuniões previstas no caput deverão

Art. 98 Os conselheiros deverão instituir em até 60
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(sessenta) dias da publicação desta lei, Regimento Interno do
Conselho Deliberativo que tratará dos seguintes itens:

certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual
e da Justiça Federal.

I- missão;
II- atuação e objetivos;
III- composição, mandato, investidura e vacância;
IV- competência do Conselho Deliberativo;
V- competência do Presidente e Secretário do Conselho
Deliberativo;
VI- deveres dos Conselheiros;
VII- vedações e Sanções;
VIII- das reuniões.

§2º No que se refere aos demais fatos constantes do inciso I do art.
1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a comprovação será feita
mediante declaração de não ter incidido em alguma das situações
ali previstas, conforme modelo constante na Portaria nº 9.907,
de 14 de abril de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia.

Parágrafo único: Os itens mencionados nos incisos deste Art.,
não poderão contrariar os termos mínimos ﬁxados nesta Seção.
Art. 99 A função do membro do Conselho Deliberativo
é remunerada e faz jus a 1 UFIVA a título de jeton, limitada a 10
(Dez) reuniões mensais.
Seção II
Do Conselho Fiscal
Art. 100 O Conselho Fiscal tem como objetivo ﬁscalizar,
examinar e acompanhar as atividades do PREVI VALENÇA e
auxiliá-lo no aperfeiçoamento gestão.
Art. 101 O Conselho Fiscal será composto por 8 (oito)
membros efetivos e 8 (oito) membros suplentes, com mandatos
ﬁxados em 4 (dois) anos com possibilidade de uma recondução
e necessariamente, sua composição deverá respeitar a paridade
entre indicados dos órgãos empregadores e indicados pelos
segurados ativos, inativos e pensionistas.
§1º A composição do Conselho Fiscal será da seguinte forma:
I- dois servidores efetivos ativos ou inativos ﬁliados ao PREVI
VALENÇA indicados pelo Chefe do Poder Executivo;
II- um servidor efetivo ativo ou inativo ﬁliado ao PREVI VALENÇA
indicado pelo Chefe do Poder Legislativo;
III- um servidor efetivo ativo ou inativo ﬁliado ao PREVI VALENÇA
indicado pelo Diretor Executivo da Autarquia Previdenciária;
IV- quatro servidores efetivos ativos ou inativos eleitos pela maioria
por meio de eleição a ser realizado pelo PREVI VALENÇA.
§2º Os indicados iniciarão seus mandatos nos anos impares e os
eleitos nos anos pares.
§3º Não poderão ser indicados ou eleitos servidores que estejam
em estágio probatório.
§4º Para cada membro titular do Conselho Fiscal especiﬁcado no
parágrafo 1º, deverá ser indicado ou eleito um membro suplente.
Art. 102 Os membros do Conselho Fiscal, eleitos e
indicados, deverão comprovar, para a posse no cargo, ter formação
de nível superior e não terem sofrido condenação criminal ou
incidido em alguma das demais situações de inelegibilidade
previstas no inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18
de maio de 1990.
§1º A comprovação será efetuada por meio de apresentação de
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Art. 103 Os membros titulares Conselho Deliberativo
escolherão na primeira reunião ordinária de cada exercício
para mandato de um ano, o seu Presidente, Vice-Presidente e
Secretário, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o voto
de qualidade quando necessário.
Parágrafo Único. O Presidente será, necessariamente, escolhido
dentre os membros eleitos e o Secretário dentro os membros indicados.
Art. 104 O quórum mínimo para realização das reuniões
do Conselho Fiscal é de 5 (cinco) conselheiros, sendo que suas
deliberações serão decididas pela maioria simples de seus
membros
Art. 105 As datas das reuniões ordinárias serão deﬁnidas
na primeira reunião de cada mandato e as extraordinárias sempre
que necessárias.
§1º As convocações para as reuniões previstas no caput deverão
ser feitas por escrito ou em rede social e com no mínimo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência.
§2º As reuniões deverão ser registradas em ata.
§ 3º Admitir-se-á a convocação dos membros do Conselho Fiscal
para as reuniões extraordinárias por meio de aviso de convocação
nas redes sociais criadas para esta ﬁnalidade.
Art. 106 Compete ao Conselho Fiscal:
I – Zelar pelo ﬁel cumprimento das disposições legais que regem
o funcionamento do PREVI VALENÇA;
II – Opinar previamente sobre a aquisição ou alienação de bens
imóveis;
III – Propor ao Conselho Deliberativo a realização de auditorias
e inspeções nas contas e nas atividades da Diretoria Executiva,
justiﬁcando a necessidade da medida, e realiza-las às expensas
do PREVI VALENÇA quando o Conselho Deliberativo se omitir.
IV - Proceder, face aos documentos comprobatórios de realização de
receita e despesa, à veriﬁcação dos balancetes mensais, os quais
deverão estar instruídos com os devidos esclarecimentos e parecer,
que serão encaminhados, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo;
V – Requisitar ao Diretor Executivo e ao Presidente do Conselho
Deliberativo as informações e providenciar as diligências que julgar
convenientes e necessárias ao desempenho de suas atribuições,
bem como notiﬁcá-los para correção de irregularidades veriﬁcadas;
VI - Acompanhar o recolhimento mensal das contribuições dos
entes patrocinadores para que sejam efetuadas no prazo legal
e notiﬁcar o Diretor Executivo para interceder junto ao Prefeito
Municipal e demais titulares dos entes patrocinadores do PREVI
VALENÇA, na ocorrência de irregularidades, alertando-os para os
riscos envolvidos;
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VII - Rever as suas próprias decisões, fundamentando qualquer
possível alteração;
VIII - Veriﬁcar se os parcelamentos das contribuições em atraso
estão sendo pagas regularmente pelos entes patrocinadores;
IX - Análise do Relatório anual de Governança Corporativa e
dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações
Patrimoniais, emitindo parecer que deverá ser encaminhado ao
Conselho Deliberativo para deliberação e aprovação;
X – Zelar pela gestão econômico-ﬁnanceira;
XI – Examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão;
XII – Veriﬁcar a coerência das premissas e resultados da avaliação
atuarial;
XIII – Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação
ao repasse das contribuições e aportes previstos;
XIV – Examinar, a qualquer tempo, livros e documentos do
PREVI VALENÇA, podendo ainda solicitar as informações e
documentos complementares que julgarem necessários, quando
no desempenho de suas atribuições;
XV – Emitir parecer sobre a prestação de contas anual da unidade
gestora do RPPS, nos prazos legais estabelecidos;
XVI - Relatar as discordâncias eventualmente apuradas, sugerindo
medidas saneadoras.
107 Os conselheiros deverão instituir em até 60
(sessenta) dias da publicação desta lei, Regimento Interno do
Conselho Fiscal que tratará dos seguintes itens:
I- Missão;
II- Atuação e objetivos;
III- Composição, mandato, investidura e vacância;
IV- Competência do Conselho Fiscal;
V- Competência do Presidente e Secretário do Conselho Fiscal;
VI- Deveres dos Conselheiros;
VII- Vedações e Sanções;
VIII- Das reuniões.
Parágrafo único: Os itens mencionados nos incisos deste Artigo,
não poderão contrariar os termos mínimos ﬁxados nesta Seção.
Art. 108 A função do membro do Conselho Fiscal não é
remunerada e não faz jus a nenhuma espécie de jeton ou adicional.
Seção III
Do Comitê de Investimentos
Art. 109 O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado
do RPPS que tem por atribuição especíﬁca participar do processo
decisório de formulação e execução da Política de Investimentos,
com objetivo de examinar e debater as questões estratégicas e
conjunturais quanto aos investimentos do instituto, objetivando
honrar seus compromissos previdenciários, bem como, a
preservação e o crescimento patrimonial do RPPS.
Art. 110 A deﬁnição da aplicação dos recursos ﬁnanceiros
terá como fundamentos:
I - Política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo
do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Valença - PREVI VALENÇA;
II - Disposições contidas no parágrafo único do art. 1º e incisos IV,
V e VI do art. 6º, todos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998;
III - Normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) constantes
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na Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas
alterações, expedida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), ou
qualquer outra que vier a alterá-la ou substituí-la;
IV - Conjuntura econômica de curto, médio e longo prazos; e,
V - Indicadores econômicos.
Art. 111 O Comitê de Investimentos será composto por
03 (três) membros, sendo:
I – O Diretor Executivo do PREVI VALENÇA, como Presidente do
Comitê de Investimentos;
II – A Diretoria Financeira do PREVI VALENÇA, como membro;
III – 01 (hum) servidor municipal vinculado ao RPPS.
§ 1º Os membros do Comitê terão mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos por iguais períodos.
§ 2º São requisitos indispensáveis à posse como membro do
Comitê de Investimentos do PREVI VALENÇA:
I - Estabilidade, em se tratando de servidor ativo;
II - Não ter sofrido penalidade nos últimos 05 (cinco) anos,
constante na ﬁcha funcional;
III - Não possuir condenação criminal transitada em julgado,
comprovada através da apresentação da certidão de antecedentes
criminais;
§ 3º A maioria dos membros do Comitê de Investimentos deverá
possuir certiﬁcação proﬁssional apta a permitir sua atuação
junto aos produtos de investimentos que compõem a carteira de
investimentos do PREVI VALENÇA.
Art. 112 As reuniões ordinárias do Comitê de
Investimentos serão mensais, mediante convocação do Presidente
do Comitê.
§ 1º. O Comitê reunir-se-á extraordinariamente sempre que
necessário, mediante convocação de seu Presidente.
§ 2º. Das reuniões do Comitê de Investimentos serão lavradas
atas que, uma vez assinadas pelos membros presentes, serão
arquivadas pelo seu Secretário e disponibilizadas para consulta,
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Comitê.
Art. 113 O Comitê de Investimentos encaminhará, até o
dia 15 de novembro de cada exercício, a proposta de política de
investimentos para o ano civil subsequente, ao Diretor Executivo do
PREVI VALENÇA, que a submeterá para aprovação ao Conselho
Deliberativo até o dia 30 de novembro do respectivo exercício.
Parágrafo único. A documentação que subsidiar a deﬁnição da
política de investimentos será encaminhada, juntamente com a
respectiva proposta, ao Conselho Deliberativo.
Art. 114 A política de investimentos, observados os
fundamentos legais, conjunturais, econômicos e fará menção
expressa, no mínimo:
I - ao modelo de gestão a ser adotado, em conformidade com a
Resolução do Bacen nº 3.922, de 2010 e suas alterações;
II - à alocação de recursos entre os diversos segmentos e carteiras
referidos no art. 2º da Resolução do Bacen nº 3.922, de 2010 e
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suas alterações, indicando os limites estabelecidos de acordo com
a estratégia de alocação de ativos e parametrizada com base nos
compromissos atuariais;
III - aos objetivos especíﬁcos da gestão de cada limite estabelecido
na Resolução do Bacen nº 3.922, de 2010 e suas alterações,
diante das necessidades de cumprimento da taxa mínima atuarial
como referência de rentabilidade;
IV - aos critérios para a contratação de pessoas jurídicas
autorizadas, nos termos da legislação em vigor, para o exercício
proﬁssional de administração de carteira, se for o caso, a serem
selecionadas mediante processo de credenciamento, tendo como
critérios, no mínimo, a solidez patrimonial da entidade, o volume
de recursos e a experiência positiva no exercício da atividade
de administração de recursos de terceiros, indicando os testes
comparativos e de avaliação para acompanhamento de resultados
e a diversiﬁcação de gestão externa dos ativos;
V - aos limites utilizados para investimentos em títulos e valores
mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica;
VI - à avaliação do cenário macroeconômico de curto, médio e
longo prazos, indicando a forma de análise dos setores a serem
selecionados para investimentos.
Art. 115 A política de investimentos aprovada pelo
Conselho Deliberativo deverá ser publicada no quadro de avisos
do PREVI VALENÇA, além de ser disponibilizada no endereço
eletrônico da Autarquia e encaminhada com o Demonstrativo
da Política de Investimentos (DPIN) à Secretaria de Políticas
de Previdência Social (SPPS) até o dia 31 de dezembro do ano
antecedente ao exercício a que se referir.

I- Cenário macroeconômico;
II- Evolução da execução do orçamento do RPPS;
III- Dados atualizados dos ﬂuxos de caixa e dos investimentos,
com visão de curto e longo prazo;
IV- Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que
deverão identiﬁcar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos
os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico
e sistêmico.
Art. 120 Os membros do Comitê de Investimentos
deverão instituir em até 60 (sessenta) dias da publicação desta
lei, Regimento Interno do Comitê que tratará dos seguintes itens:
I- Da natureza e da ﬁnalidade;
II- Da composição;
III- Da organização;
IV- Dos membros;
V- Das reuniões;
VI- Das Competências.
Parágrafo único: Os itens mencionados nos incisos deste Art.,
não poderão contrariar os termos mínimos ﬁxados nesta Seção.
Art. 121 A função do membro do Comitê de Investimentos
não é remunerada e faz jus a uma espécie de jeton ou adicional.
Parágrafo Único: Preferencialmente os membros do Comitê
de Investimentos não cumularão funções com o Conselho
Deliberativo e Fiscal, salvo quando os requisitos do artigo 111, §§
2º e 6º, inibirem a nomeação de outros servidores efetivos.

Art. 116 Justiﬁcadamente, o Comitê de Investimentos
poderá propor a revisão da política anual de investimentos no
curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou a
nova legislação.

Seção IV
Da Diretoria Executiva

Parágrafo único. Aprovada a revisão pelo Conselho de
Deliberativo, caberá ao Diretor Executivo do PREVI VALENÇA a
publicação no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
aprovação, devendo também ser disponibilizada no endereço
eletrônico do PREVI VALENÇA.

Art. 122- O Diretor Executivo do PREVI VALENÇA será
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal, e deverá comprovar, para a posse no cargo, ter formação
de nível superior compatível, Certiﬁcação CPA 10 ou APIMEC e
não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das
demais situações de inelegibilidade previstas no inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Art. 117 O Comitê de Investimentos elaborará,
mensalmente, relatórios detalhados pertinentes à gestão dos
recursos ﬁnanceiros, especialmente no que tange à rentabilidade,
custos e controle de riscos, os quais serão remetidos pelo Diretor
Executivo do PREVI VALENÇA ao Conselho Fiscal para deliberação.

§ 1º A comprovação será efetuada por meio de apresentação de
certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual
e da Justiça Federal.

Parágrafo único. Após a apreciação do Conselho Deliberativo, os
relatórios a que alude o caput serão disponibilizados no endereço
eletrônico do PREVI VALENÇA.
Art. 118 Na hipótese de gestão da aplicação dos recursos
ﬁnanceiros por entidade credenciada, nos termos dos incisos
II e III do § 1º do art. 15 da Resolução do Bacen nº 3.922, de
2010 e suas alterações, a instituição administradora apresentará
ao Comitê de Investimentos, no mínimo mensalmente, relatório
detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco
das aplicações.
Art. 119 O Comitê de Investimentos deverá avaliar e
tomar suas decisões embasado nos seguintes aspectos:
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§ 2º No que se refere aos demais fatos constantes do inciso I
do art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, a comprovação
será feita mediante declaração de não ter incidido em alguma das
situações ali previstas, conforme modelo constante na Portaria
nº 9.907, de 14 de abril de 2020, da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
§3º O cargo de Diretor Executivo do PREVI VALENÇA será de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, com os vencimentos a cargo
do Chefe do Executivo , equivalentes ao cargo de Secretário
Municipal, para todos os ﬁns e efeitos legais.
§ 4º O Diretor Executivo do PREVI VALENÇA exercerá as
atribuições do cargo sob o regime de dedicação exclusiva, não
podendo exercer qualquer outro cargo, emprego ou função.
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Art. 123 - Compete ao Diretor Executivo do PREVI
VALENÇA:
I - Representar o PREVI VALENÇA em juízo ou fora dele;
II - Exercer a administração geral do PREVI VALENÇA;
III - Assinar os cheques em conjunto com a Diretoria Financeira
e demais documentos de despesas e de aplicações ﬁnanceiras,
bem como os demonstrativos mensais e anuais emitidos pela
Diretoria Financeira;
lV - Aprovar e encaminhar à Prefeitura Municipal de Valença, nas
épocas próprias, as propostas de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual, elaboradas pela Diretoria Financeira;
V - Propor o preenchimento das vagas do quadro de pessoal,
informando ao Chefe do Executivo para nomear pessoal habilitado
dentro das necessidades da Autarquia;
VI - Expedir instruções e ordens de serviços;
VII - Encaminhar para deliberação as contas anuais do PREVI
VALENÇA para o Conselho Deliberativo e para o Tribunal de
Contas do Estado, acompanhadas das atas de deliberação dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal;
VIII - Submeter ao Conselho de Deliberativo e Conselho Fiscal os
assuntos a ele pertinentes e facilitar o acesso de seus membros
para o desempenho de suas atribuições;
IX - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho
Deliberativo e Fiscal;
X - Acompanhar as licitações emitindo o seu parecer para o
respectivo julgamento;
XI - Propor a contratação de atuário para proceder as revisões
atuariais anuais e a contratação de Auditoria nos prazos exigidos
pela legislação federal;
XII - Fiscalizar os benefícios concedidos e a conceder, propondo
vetos quando necessários;
XIII - Praticar os atos atribuídos por esta lei e demais dispositivos
legais no que couber, como de sua competência;
XIV- Aplicar, juntamente com a Diretoria Financeira, os recursos
ﬁnanceiros do PREVI VALENÇA em conformidade com a resolução
vigente do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a
política de investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo,
submetendo à homologação deste colegiado as aplicações
ﬁnanceiras que ﬁzer;
XV- Conceder os benefícios previdenciários previstos nesta lei,
sempre em conjunto com a Diretoria de Benefícios, com prévio
parecer jurídico emitido em processo administrativo regular.
XVI – Assinar convênios, contratos, acordos, credenciamento de
empresas para prestação de serviços ao Instituto.
Nível de escolaridade exigido: Superior – Certiﬁcação AMBIMA
– CPA 10 ou APIMEC

VI - Permanecer à disposição do Conselho Deliberativo para sanar
dúvidas acerca dos procedimentos e pedido de concessão de
benefícios;
VII - Exercer outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade exigido: Superior
Art. 125 - Compete a Diretoria Financeira:
I - Coordenar e supervisionar os atos da gestão orçamentária,
contábil e ﬁnanceira do Instituto;
II - Movimentar as contas da autarquia, juntamente com o Diretor
Executivo;
III - Receber e contabilizar todas as rendas, receitas e bens de
quaisquer espécies da autarquia;
IV - Manter atualizada a contabilidade da autarquia em conjunto
com o responsável pela mesma;
V - Assinar os balancetes mensais e o balanço anual;
VI - Preparar todo e qualquer informe de caráter ﬁnanceiro
que lhe for solicitado, em conjunto com o responsável pela
contabilidade;
VII - Controlar o efetivo recolhimento das contribuições
previdenciárias dos segurados, pelos órgãos de pessoal dos entes
de direito público interno do Município, e o repasse à autarquia
dessas contribuições e daquelas devidas pela Prefeitura, suas
autarquias e pela Câmara Municipal;
VIII - Efetuar o pagamento de despesas, assinando sempre
em conjunto com o Diretor Executivo, os cheques, ordens de
pagamento, e todos os demais documentos relacionados com
a abertura e movimentação de contas bancárias, e com as
aplicações dos recursos previdenciários no mercado ﬁnanceiro;
IX - Elaborar as propostas de diretrizes orçamentárias e a
estimativa da receita e da despesa para o exercício seguinte, em
tempo oportuno;
X - Apresentar aos demais membros da Diretoria
Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal,
qualquer documento ﬁnanceiro que lhe for solicitado;
XI - Participar de reuniões e apresentações inerentes ao setor
ﬁnanceiro;
XII
Colaborar
com
o
Diretor
Executivo
na
elaboração de relatórios das atividades da autarquia;
XIII - Preparar para o Diretor Executivo, em conjunto com o
Diretor Contábil do PREVI VALENÇA, os informativos ﬁnanceiros
e patrimoniais que devam ser encaminhados aos órgãos
ﬁscalizadores;
XIV - Exercer outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade exigido: Superior – Certiﬁcação AMBIMA
– CPA 10 ou APIMEC

Art. 124 - Compete ao Diretoria de Benefícios:
I - Gerenciar a atualização do cadastro dos servidores inativos e
seus dependentes, da Prefeitura Municipal de Valença e demais
órgãos vinculados ao Instituto;
II - Exercer as atribuições executivas relativas aos procedimentos
de benefícios;
III - Proceder orientação na tramitação dos processos de
concessão de benefícios;
IV - Responder pela exatidão das carências e demais condições exigidas
para a concessão de benefícios aos segurados que o requerem;
V - Encaminhar para parecer jurídico os pedidos de concessão de
benefícios, por meio de regular processo administrativo;
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Art. 126 - O PREVI VALENÇA, para a execução de seus
serviços, poderá ter pessoal requisitado do Poder Público, dentre
seus servidores, os quais serão colocados à disposição mantidos
seus vencimentos, com todos os seus direitos e vantagens
assegurados e deveres previstos em Lei, não podendo perceber
remuneração adicional.
Seção V
Das Disposições Gerais da Administração
Art. 127 - Os membros representantes dos diversos
órgãos colegiados da Estrutura Administrativa do Instituto
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Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Valença - PREVI VALENÇA, com exceção dos membros do
Comitê de Investimentos, não poderão acumular cargos, mesmo
que indicados para órgãos diferentes e por diferentes entes
municipais ou entidades, e permanecerão em seus cargos até a
posse de seus substitutos.
Seção VI
Dos Atos Normativos
Art. 128 - O Conselho de Deliberativo por solicitação da
Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, deliberará quanto à
emissão de instruções e normas operacionais em atos normativos.
Parágrafo único: Os atos normativos serão emitidos sobre
assuntos omissos em Lei, ou em complemento com o objetivo de
esclarecer.
Seção VII
Disposições Gerais sobre Conduta de Ética
Art. 129 As normas de conduta ética previstas nesta
Seção têm por ﬁnalidade balizar a conduta funcional dos membros
dos conselheiros do Conselho Deliberativo, Fiscal, do Comitê de
Investimentos e da Diretoria Executiva, de forma que sua atuação
ocorra em estrita conformidade com as ﬁnalidades previstas nesta
lei, bem como com a preservação da imagem e dos interesses
institucionais desta autarquia.
§1º As normas de conduta de que trata o caput deste são
cogentes e vinculam a todos os seus destinatários, sendo que
o seu descumprimento acarretará a responsabilização aos seus
infratores nos termos desta Lei e da lei que trata do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Valença.
§2º As normas de conduta ética balizarão a conduta em suas
relações:
I - Com os entes patronais;
II - Com os segurados;
III - com os administrados; e,
IV - Entre os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho
Fiscal, do Comitê Investimento e da Diretoria Executiva.
Art. 130 - Os membros do Conselho Deliberativo deverão
instituir e promover de forma ampla e eﬁcaz o Código de Ética do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos
de Valença - PREVI VALENÇA, em especial os seguintes itens:
I- Valores e Princípios;
II- Deveres Fundamentais;
III- Vedações;
IV- Funcionamento do Comitê de Ética.
Parágrafo único. Além de condutas éticas, os membros
do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, Comitê de
Investimentos e da Diretoria Executiva estarão igualmente
submetidos ao disposto no Código de Ética e demais disposições
das normas de conduta e dos procedimentos disciplinares regidos
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Valença.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Certidão de Tempo de Contribuição
Art. 131 - Será considerado documento comprobatório de
tempo de contribuição ou de remuneração a emissão pelos órgãos
empregadores da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.
Art. 132 - A Certidão de Tempo de Contribuição – CTC
emitida pelo órgão municipal deverá conter minimamente:
I - Relação das Remunerações de Contribuições do Servidor;
II - Nome;
III - Documento de identidade;
IV - Número de Matrícula;
V - Cargo;
VI - Data de Ingresso;
VII- Data de Exoneração;
VIII- Frequência.
Seção II
Das Insuﬁciências Financeiras
Art. 133 - Independentemente da forma de estruturação
do RPPS, as eventuais insuﬁciências ﬁnanceiras para o pagamento
dos benefícios previstos no Plano de Benefícios são, nos termos
das normas gerais de organização e funcionamento previsto na
Portaria Ministerial 464/2018 e da Lei Federal 9.717/1998, de
responsabilidade orçamentária do respectivo ente federativo.
Seção III
Das Autorizações
Art. 134 - É vedada a quitação de dívidas previdenciária
dos entes municipais mediante dação de pagamentos de bens
móveis ou imóveis de qualquer natureza, ações ou quaisquer
outros títulos ou direitos.
Art. 135 - Fica o Regime Próprio de Previdência Social
do Município de Valença autorizado a proceder convênio de
cooperação técnica com outras entidades e associações de
representações previdenciárias objetivando o desenvolvimento da
Autarquia com aprimoramento de conhecimento previdenciário.
Art. 136 -Ficam obrigados os órgãos empregadores a
fornecer os dados cadastrais ao Instituto Municipal de Previdência
Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA
que posteriormente poderá realizar gestão do banco de dados dos
servidores ativos vinculados aos diversos órgãos municipais ﬁliados.
Art. 137 - Fica autorizado o PREVI VALENÇA a proceder
contratação de prestadores de serviços desde que justiﬁcada
pertinência e fundamentais ao desenvolvimento das atividades
previdenciárias.
Seção IV
Da Divulgação de Dados
Art. 138 - O Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA publicará
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a presente Lei em Boletim Oﬁcial ou Cartilha, assim como o
material explicativo que descreva as características principais dos
benefícios previdenciários e o Plano de Custeio.
Art. 139 - O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA publicará em sua
sede e sítio o Relatório Anual de Atividades contendo os pareceres
dos Conselhos Deliberativo, da assessoria atuarial e de auditorias,
juntamente com as demonstrações ﬁnanceiras do exercício anterior,
para conhecimento dos seus segurados e dependentes.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 140 - O Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores Públicos de Valença - PREVI VALENÇA, para execução
de seus serviços, poderá ter pessoal cedido pela Municipalidade,
dentre os servidores do seu quadro ativo, com todos os seus direitos
e vantagens assegurados, garantias e deveres previstos na lei.
Art. 141 - Fica vedada a utilização dos fundos, reservas
e provisões, garantidores dos benefícios previdenciários, para o
pagamento dos serviços assistenciais de qualquer espécie.
Art. 142 - Fica assegurado aos atuais membros dos
Conselhos Deliberativo, Comitê de Investimento e Conselho
Fiscal do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Valença - PREVI VALENÇA o direito de permanecerem
em seus cargos até o término de seus mandatos, ou ainda,
sua prorrogação para que seja possível a aplicação das regras
previstas nos Arts. 92 §2 e 101 §4º.
Art. 143 - Em caso de extinção do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI
VALENÇA, reverter-se-ão seus bens e direitos, assim como suas
obrigações, à cura da Prefeitura Municipal de Valença.
Parágrafo Único. No caso de extinção do Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença - PREVI
VALENÇA, caberá as entidades patrocinadoras, de ambos os
poderes, assumir as responsabilidades pelo pagamento dos
valores dos benefícios previdenciários que excedam o limite de
concessão do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Art. 144 - É expressamente proibido o servidor público
municipal ativo ou inativo em mandato no Poder Legislativo ou
Executivo participar dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Art. 145 - Todas as atividades da Autarquia serão regidas
pelas normas do Direito Público.
Art. 146 -É expressamente proibido o uso de recursos
ﬁnanceiros do PREVI VALENÇA para a concessão de empréstimos
de qualquer natureza, ao Poder Público Municipal.

Conselho Deliberativo do PREVI VALENÇA para conhecimento e
tomada das providências cabíveis.
Art. 149 - Todo segurado, dependente ou seu
representante legal, tem a obrigação de, periodicamente, fornecer
ao PREVI VALENÇA dados atualizados para ﬁns de manutenção
dos cadastros da Autarquia, a ﬁm de provar o cumprimento dos
requisitos necessários à obtenção ou manutenção dos benefícios
a ele deferidos.
Art. 150 - O PREVI VALENÇA dada a sua natureza, ﬁca
isento do pagamento de taxas, contribuição de melhoria e impostos
municipais, porventura incidentes sobre as suas atividades.
Art. 151 - O Município de Valença deverá instituir Regime
de Previdência Complementar para seus servidores públicos
ocupantes de cargo efetivo, em observância ao Art. 40, §§14, 15 e
16 da Constituição Federal.
Art. 152 - O pagamento de benefícios previdenciários
ocorrerá com depósito em conta bancária, ﬁcando vedado
pagamentos por outro meio, exceto, por decisão judicial.
Art. 153 - Fica autorizado a Prefeitura Municipal de
Valença a celebrarem termo de convênio com entidade pública de
Previdência Complementar para atendimento ao Art. 152 desta lei.
Art. 154- O PREVI VALENÇA procederá anualmente o
recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados
e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 155- As dívidas surgidas após a publicação desta
Lei, dos patrocinadores do sistema previdenciário dos servidores
estatutários do município de Valença/RJ, em face do PREVI
VALENÇA, poderão ser objetos de acordos para parcelamento
conforme regras estabelecidas em Termo de Acordo de
Parcelamento e Conﬁssão de Débitos Previdenciários, a ser
celebrado entre as partes.
Parágrafo único: Para o caso de parcelamento previsto no
caput deste artigo, deverá haver retenção do devedor no Fundo
de Participação dos Municípios – FPM e o repasse ao Instituto
Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de
Valença – PREVI VALENÇA do valor das parcelas estabelecidas
no Termo de Acordo de Parcelamento.
Art. 156- Para efeitos desta Lei, permanecem válidos
quaisquer Termos de Acordo de Parcelamento e Conﬁssão de
Débitos Previdenciários existentes.
Art. 157 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ﬁcando revogadas a Leis nº 160, de 12 de dezembro de 2012, LC
n. 221, de 09 de abril de 2019, LC 201 de 26 de setembro de 2017
e LC 178 de 17 de dezembro de 2014, bem como qualquer outras
normas conﬂitantes.

Art. 147 - Os membros do Conselho Deliberativo, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, quando candidatos a
cargos eletivos deverão se afastar ou se demitir, nos prazos
previstos pela Legislação Eleitoral.
Art. 148 - Os atos regulamentares que vierem a ser
baixados por Decreto do Executivo deverão ser encaminhados ao
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Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos

Bernardo Souza Machado

PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva

VICE - PRESIDENTE

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

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 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO
Cargo: Diretor de Benefícios
Atribuições: gerenciar a atualização do cadastro dos servidores
ativos, inativos e seus dependentes, da Prefeitura Municipal
de Valença e demais órgãos vinculados ao Instituto; exercer as
atribuições executivas relativas aos procedimentos de benefícios;
proceder orientação na tramitação dos processos de concessão
de benefícios; responder pela exatidão das carências e demais
condições exigidas para a concessão de benefícios aos segurados
que o requerem; encaminhar para parecer jurídico os pedidos
de concessão de benefícios, por meio de regular processo
administrativo; permanecer à disposição do Conselho Deliberativo
para sanar dúvidas acerca dos procedimentos e pedido de
concessão de benefícios; outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade exigido: Superior
Cargo: Diretor Financeiro
Atribuições: coordenar e supervisionar os atos da gestão
orçamentária, contábil e ﬁnanceira do Instituto; movimentar as
contas da autarquia, juntamente com o Diretor Executivo; receber
e contabilizar todas as rendas, receitas e bens de quaisquer
espécies da autarquia; manter atualizada a contabilidade da
autarquia em conjunto com o responsável pela mesma; assinar
os balancetes mensais e o balanço anual; preparar todo e
qualquer informe de caráter ﬁnanceiro que lhe for solicitado, em
conjunto com o responsável pela contabilidade; controlar o efetivo
recolhimento das contribuições previdenciárias dos segurados,
pelos órgãos de pessoal dos entes de direito público interno
do Município, e o repasse à autarquia dessas contribuições e
daquelas devidas pela Prefeitura, suas autarquias e fundações
e pela Câmara Municipal; efetuar o pagamento de despesas,
assinando sempre em conjunto com o Diretor Executivo, os
cheques, ordens de pagamento, e todos os demais documentos
relacionados com a abertura e movimentação de contas bancárias,
e com as aplicações dos recursos previdenciários no mercado
ﬁnanceiro; elaborar as propostas de diretrizes orçamentárias e
a estimativa da receita e da despesa para o exercício seguinte,
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em tempo oportuno; apresentar aos demais membros da Diretoria
Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal,
qualquer documento ﬁnanceiro que lhe for solicitado; participar
de reuniões e apresentações inerentes ao setor ﬁnanceiro;
colaborar com o Diretor Executivo na elaboração de relatórios
das atividades da autarquia; preparar para o Diretor Executivo,
em conjunto com o Diretoria do PREVI VALENÇA, os informativos
ﬁnanceiros e patrimoniais que devam ser encaminhados aos
órgãos ﬁscalizadores; outras tarefas correlatas.
Nível de escolaridade exigido: Superior e Certiﬁcação AMBIMA
ou APIMEC.
Cargo: Diretor Contábil
Atribuições: Planejar o sistema de registro e operações,
atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais,
para possibilitar controle contábil e orçamentário; supervisionar
os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os
e orientando seu processamento para assegurar a observância
do plano de contas adotado; inspecionar regularmente a
escrituração dos livros ﬁscais veriﬁcando se os registros efetuados
correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer
cumprir as exigências legais e administrativas; controlar e participar
dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os
saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros
para assegurar a correção das operações contábeis; proceder ou
orientar a classiﬁcação e avaliação de despesas, examinando sua
natureza para apropriar custos de bens e serviços; organizar e
assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando
as normas contábeis para apresentar resultados parciais e gerais
da situação patrimonial, econômica e ﬁnanceira da instituição;
elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica
e ﬁnanceira da instituição apresentando dados estatísticos
e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis
necessários a relatórios; assessorar problemas ﬁnanceiros,
contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres à
luz da ciência e das práticas contábeis, a ﬁm de contribuir para a
correta elaboração de política e instrumento de ação nos referidos
setores; desempenhar outras atividades correlatas e aﬁns.
Nível de escolaridade exigido: Superior
Cargo: Assessor Administrativo
Atribuições: Executar serviços de escritório de natureza complexa,
para atender rotinas preestabelecidas nas unidades; redigir cartas,
informações, circulares e outros textos oﬁciais, de acordo com a
área de atuação; interpretar e condensar dados e documentos
para preenchimento de ﬁchas, guias, formulários, instrução
de processos, etc.; organizar e manter atualizados ﬁchários e
documentação relacionados com as atividades da área de atuação,
para auxiliar nos levantamentos estatísticos, preenchimento de
ﬁchas, questionários, boletins, quadros, tabelas e outros, visando
à agilização dos trabalhos e prestação de informações; elaborar
quadros, gráﬁcos e outros demonstrativos, de acordo com a área
de atuação; executar, conferir e responsabilizar-se por cálculos
aritméticos, subsidiando tabelas e dados necessários às atividades
da área; auxiliar em trabalhos relacionados com levantamentos
estatísticos reunindo dados necessários para preenchimento de
quadros e tabelas, conferindo e codiﬁcando itens de acordo com
normas e sistemas preestabelecidos; digitar e revisar trabalhos
de acordo com as exigências formais e legais; atender ao público
orientando ou prestando as informações necessárias; receber,
apostilar, classiﬁcar, protocolar, registrar e controlar a distribuição
de documentos, processos, correspondências, etc.; arquivar
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documentos e processos, conferindo, separando e classiﬁcando,
segundo métodos preestabelecidos; operar microcomputador,
controlando e fornecendo dados e informações; responsabilizarse pelos valores inerentes ao desempenho de suas funções;
requisitar, receber e controlar a distribuição do material de
consumo necessário ao trabalho; planejar, organizar e analisar
serviços administrativos; operar máquinas de escrever, de
calcular, microcomputador, copiadoras e demais equipamentos
peculiares ao trabalho, abastecendo-as com o material necessário;
providenciar, segundo as instruções estabelecidas, a remessa
de documentos e processos que devam ser microﬁlmados,
arquivados ou destruídos; responsabilizar-se pelo trabalho
de determinado grupo de funcionários, examinar a exatidão
dos documentos conferindo-os, registrando-os, observando
prazos, datas, posições ﬁnanceiras e outros lançamentos para
a elaboração de relatórios, informando a posição ﬁnanceira da
organização; elaborar estatística e cálculo, levantando dados
necessários à elaboração do orçamento anual, computando gastos
com pessoal, material de consumo e permanente, equipamentos
e instalações, compilando dados em tabelas e demonstrativos,
possibilitando fornecer posição ﬁnanceira e contábil e outros;
responsabilizar-se perante a autoridade competente sobre as
informações emitidas; desempenhar atividades correlatas e aﬁns.
Nível de escolaridade exigido: Médio
Cargo: Diretor Jurídico
Atribuições: Defender os direitos e interesses da Municipalidade
em processos junto ao Poder Judiciário, em todas as instâncias
e tribunais; opinar e emitir pareceres jurídicos nas diversas
questões administrativas; representar e defender os interesses
da PREVI VALENÇA perante os Poderes Legislativo e Judiciário;
elaborar resoluções, minutas, contratos administrativos e editais
de licitações; participar ativamente de comissões e conselhos
municipais; assessorar e orientar o Diretor Executivo, Assessores,
Diretoria Financeira, Diretoria de Benefícios, Diretoria Contábil e
demais servidores; orientar os segurados com referência a questões
pendentes; desempenhar outras atividades correlatas e aﬁns.
Nível de escolaridade exigido: Superior e inscrição na OAB

Cargo: Diretor Executivo
Atribuições: Representar o PREVI VALENÇA em juízo ou
fora dele; Exercer a administração geral do PREVI VALENÇA;
Assinar os cheques em conjunto com a Diretoria Financeira e
demais documentos de despesas e de aplicações ﬁnanceiras,
bem como os demonstrativos mensais e anuais emitidos pela
Diretoria Financeira; Aprovar e encaminhar à Prefeitura Municipal
de Valença, nas épocas próprias, as propostas de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual, elaboradas pela Diretoria
Financeira; Propor o preenchimento das vagas do quadro de
pessoal, informando ao Chefe do Executivo para nomear pessoal
habilitado dentro das necessidades da Autarquia; Expedir
instruções e ordens de serviços; Encaminhar para deliberação as
contas anuais do PREVI VALENÇA para o Conselho Deliberativo
e para o Tribunal de Contas do Estado, acompanhadas das atas
de deliberação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal; Submeter
ao Conselho de Deliberativo e Conselho Fiscal os assuntos a
ele pertinentes e facilitar o acesso de seus membros para o
desempenho de suas atribuições; Cumprir e fazer cumprir as
deliberações do Conselho Deliberativo e Fiscal; Acompanhar as
licitações emitindo o seu parecer para o respectivo julgamento;
Propor a contratação de atuário para proceder as revisões
atuariais anuais e a contratação de Auditoria nos prazos exigidos
pela legislação federal; Fiscalizar os benefícios concedidos e a
conceder, propondo vetos quando necessários; Praticar os atos
atribuídos por esta lei e demais dispositivos legais no que couber,
como de sua competência; Aplicar, juntamente com a Diretoria
Financeira, os recursos ﬁnanceiros do PREVI VALENÇA em
conformidade com a resolução vigente do Conselho Monetário
Nacional e de acordo com a política de investimentos aprovada
pelo Conselho Deliberativo, submetendo à homologação deste
colegiado as aplicações ﬁnanceiras que ﬁzer; Conceder os
benefícios previdenciários previstos nesta lei, sempre em conjunto
com a Diretoria de Benefícios, com prévio parecer jurídico emitido
em processo administrativo regular; Assinar convênios, contratos,
acordos, credenciamento de empresas para prestação de serviços
ao Instituto.
Nível de escolaridade exigido: Superior – Certiﬁcação AMBIMA
– CPA 10 ou APIMEC

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO DO PREVI VALENÇA
CARGOS

SIMBOLOGIA E
REMUNERAÇÃO

QUANTITATIVO

DIRETOR EXECUTIVO

CC1-R$ 8.494,82

01

SUPERIOR

DIRETOR FINANCEIRO

CC2-R$ 4.783,96

01

SUPERIOR

DIRETOR JURÍDICO

CC2-R$ 4.783,96

01

SUPERIOR COM INSCRIÇÃO NA OAB

DIRETOR CONTÁBIL

CC2- R$ 4.783,96

01

SUPERIOR

DIRETOR DE BENEFÍCIOS

CC2- R$ 4.783,96

01

SUPERIOR

ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CC8-R$ 1.100,00

02

MÉDIO
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ESCOLARIDADE
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LEIS ORDINÁRIAS
LEI N.º 3.346/2021
15 de dezembro de 2021
Mensagem 40/2021 do Poder Executivo
Dispõe sobre a Lei Orçamentária
Anual para o exercício ﬁnanceiro
de 2022, e á outras providências.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA , Prefeito
Municipal de Valença, usando das atribuições que lhes são
conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º: O orçamento ﬁscal do município de Valença,
abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos,
autarquias e fundações, para o exercício ﬁnanceiro de 2022,
estimada a Receita em R$ 303.503.625,53 (trezentos e três
milhões, quinhentos e três mil seiscentos e vinte e cinco
reais e cinquenta e três centavos)e ﬁxa a Despesa em R$
303.503.625,53 (trezentos e três milhões, quinhentos e três mil
seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos),
discriminados anexos integrantes desta Lei.
Artigo 2º: A receita será realizada mediante a arrecadação
dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de
capital, na forma da legislação em vigor e das especiﬁcações
constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte
desdobramento:
Consolidada
RECEITAS
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Correntes Intra-Orçamentária
Total geral:

303.503.625,53
278.639.749,00
139.152,00
24.724.724,53
303.503.625,53

Artigo 3º: A Despesa da administração direta será
realizada segundo a discriminação dos quadros “Programas
de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei,
e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos
aprovados por decreto executivo.
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 - Legislativa
04 - Administração
06 - Segurança Pública
08 - Assistência Social
09 - Previdência Social
10 - Saúde
11 - Trabalho
12 - Educação
13 - Cultura
15 - Urbanismo
16 - Habitação
17 - Saneamento
18 - Gestão Ambiental
19 - Ciência e Tecnologia
20 - Agricultura
22 - Indústria
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1.600.000,00
57.142.023,55
205.005,00
7.307.100,00
38.156.621,53
81.095.975,00
30.000,00
82.451.009,38
23.000,00
21.018.159,07
15.600,00
102.002,00
190.000,00
100,00
323.004,00
4,00

23 - Comércio e Serviços
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência
Total geral:
POR SUBFUNCOES
031 - Ação Legislativa
121 - Planejamento e Orçamento
122 - Administração Geral

301.000,00
3.000.006,00
16,00
8.895.000,00
1.648.000,00
303.503.625,53

1.600.000,00
15.000,00
61.325.254,55

POR SUBFUNCOES
123 - Administração Financeira
0,00
126 - Tecnologia da Informatização
510.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos
189.007,00
129 - Administração de Receitas
4.000,00
131 - Comunicação Social
285.000,00
181 - Policiamento
185.002,00
182 - Defesa Civil
20.003,00
241 - Assistência ao Idoso
2,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
433.010,00
244 - Assistência Comunitária
2.526.501,00
271 - Previdência Básica
4.747.389,49
272 - Previdência do Regime Estatutário
33.409.232,04
301 - Atenção Básica
18.893.828,83
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
58.160.628,40
303 - Suporte Proﬁlático e Terapêutico
1.998.666,77
304 - Vigilância Sanitária
1.204.200,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
0,00
334 - Fomento ao Trabalho
30.000,00
361 - Ensino Fundamental
66.692.548,80
364 - Ensino Superior
105.000,00
365 - Educação Infantil
15.389.860,58
366 - Educação de Jovens e Adultos
184.000,00
367 - Educação Especial
79.600,00
392 - Difusão Cultural
23.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana
3.277.008,00
452 - Serviços Urbanos
17.741.151,07
482 - Habitação Urbana
15.600,00
512 - Saneamento Básico Urbano
102.002,00
534 - Estradas Vicinais
0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental
100.000,00
544 - Recursos Hídricos
90.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
0,00
573 - Difusão do Conhecimento Cientíﬁco e Tecnológico 100,00
606 - Extensão Rural
323.000,00
609 - Defesa Agropecuária
4,00
661 - Promoção Industrial
4,00
695 - Turismo
301.000,00
782 - Transporte Rodoviário
3.000.006,00
812 - Desporto Comunitário
16,00
841 - Reﬁnanciamento da Dívida Interna
95.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna
8.000.000,00
846 - Outros Encargos Especiais
800.000,00
999 - Reserva de Contingência
1.648.000,00
Total geral:
303.503.625,53
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POR PROGRAMA
0001 - Execução da Ação Legislativa
8.813.087,80
0002 - Administração Governamental
65.355.122,75
0003 - Divulgação Oﬁcial e Institucional
285.000,00
0004 - Capacitação e Valorização do Servidor
262.507,00
0005 - Tecnologia da Informação
510.000,00
0006 - Modernização e Eﬁciência da Administração
4.002,00
0007 - Participação Social
21.000,00
0008 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
30.012,00
0009 - Fomento ao Desenvolvimento Rural
323.004,00
0010 - Planejamento Urbano
9.315.002,00
0011 - Moradia Digna
15.600,00
0012 - Fomento ao Desenvolvimento Cultural
23.000,00
0013 - Fomento ao Desenvolvimento Turístico
301.000,00
0014 - Fomento ao Desenvolvimento Desportivo
16,00
0015 - Fomento ao Desenvolvimento Educacional e Qualidad
75.423.509,38
0016 - Estruturação e Controle de Tráfego e Transportes
8.487.144,07
0017 - Mobilidade Urbana e Acessibilidade
50.006,00
0018 - Fomento ao Desenvolvimento Sustentável e Saneame
2.544.010,00
0019 - Preservação, Conservação e Educação Ambiental
100.000,00
0020 - Proteção e Manutenção do Patrimônio Municipal
32.000,00
0021 - Fomento ao Desenvolvimento Social e Cidadania
195.003,00
0022 - Fomento ao Desenvolvimento de Políticas de Seguran
3.935.007,00
0023 - Gestão do Fundo Municipal de Trânsito
250.000,00
0024 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento 6.500,00
0025 - Gestão do Fundo Municipal de Habitação
1.400,00
0027 - Manutenção e Gestão do FMS
19.382.659,83
0028 - Vigilância em Saúde e seus Programas
1.204.200,00
0029 - Atenção Especializada MAC
51.036.348,40
0030 - Atenção Básica e Programas
6.069.820,00
0031 - Saúde Mental e CAPS
562.600,00
0032 - Gestão da Assistência Farmacêutica Básica e Geral
1.998.666,77
0033 - Gestão do SAMU e Frota de Ambulâncias
841.680,00
0034 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
4.348.583,00
0035 - Manutenção da Proteção Social Básica
1.689.006,00
0036 - Manutenção da Proteção Social Especial 40.087.128,53
Total geral:
303.503.625,53
POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total geral:

281.313.113,93
151.323.971,63
95.000,00
129.894.142,30
20.542.511,60
12.542.511,60
8.000.000,00
1.648.000,00
1.648.000,00
303.503.625,53

POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 167.083.344,20
03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
81.095.975,00
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04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7.308.100,00
05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
250.000,00
06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 6.500,00
07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
17.000,00
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
8.813.087,80
08.00 - INST MUN DE PREV SOC DOS SERV PÚB DE VALE
38.929.618,53
Total geral:
303.503.625,53
Artigo 4º: Os orçamentos das despesas das
administrações indiretas poderão ser expandidos até os limites
das efetivas arrecadações.
Artigo 5º: O poder Executivo está autorizado a:
a) Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos
termos legais da legislação em vigor.
b) Abrir créditos suplementares, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da
Lei 4.320/64.
c) Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes
de excesso de arrecadação de convênios, não previsto na
receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas
da programação aprovada nesta Lei.
d) Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes
de excesso de arrecadação considerada a tendência do exercício.
e) Abrir créditos suplementares à conta de recursos FUNDEB
provenientes de superávit ﬁnanceiro considerada a tendência do
exercício de 2021.
Artigo 6º: Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de
2022, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos

Bernardo Souza Machado

PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva

VICE - PRESIDENTE

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

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 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.348/2021
15 de dezembro de 2021
Mensagem 59/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Altera a Lei nº. 3.248, de 22 de dezembro de 2020, que versa sobre a Lei Orçamentária Anual
para o exercício de 2021.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica alterada, em parte, a Lei nº. 3.248, de 22 de setembro de 2020, passando à estrutura de despesa da Secretaria
Municipal de Educação viger de acordo com as alterações trazidas no Anexo, parte integrante desta lei.
Art. 2º. Permanecem válidas todas as demais disposições da Lei nº. 3.248, de 2020, não conﬂitantes com a presente.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE - PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal
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LEI N.º 3.349/2021
21 de dezembro de 2021
Mensagem 66/2021 do Poder Executivo
Ementa:
“CRIA
O
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte Lei.

VI - coordenar e controlar os convênios e contratos relacionados
às ações e serviços realizados com recursos do Fundo Municipal
de Educação;
VII - gerenciar os bens patrimoniais adquiridos com recursos do
Fundo Municipal de Educação;
VIII- submeter ao Conselho Municipal de Educação e
Conselho do FUNDEB as demonstrações mensais de receita e
despesa do Fundo Municipal de Educação.

CAPÍTULO I- DOS OBJETIVOS
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Educação
- FME, fundo de natureza contábil, que será vinculado à
Secretaria Municipal de Educação, instrumento de captação e
aplicação de recursos, o qual tem como objetivo criar condições
ﬁnanceiras e gerenciais dos recursos destinados à implantação
e ao desenvolvimento das ações de Educação executadas
ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, no
atendimento de despesa, total ou parcial.
CAPÍTULO II- DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Seção I- Da Subordinação do Fundo
Art. 2º. O Fundo Municipal de Educação - FME, está
vinculado e subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO III - DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Seção I- Dos Recursos Financeiros
Art. 5º. Constituem receitas do Fundo Municipal de Educação:
I - as transferências oriundas do disposto no art. 212 da
Constituição Federal, que exige aplicação de 25% das receitas
resultantes dos impostos e transferências na manutenção e no
desenvolvimento do ensino;
II - as transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE;
III - as transferências do Fundo de Desenvolvimento da Educação
Básica - FUNDEB;

Seção II- Das Atribuições do Gestor do Fundo Municipal de
Educação

IV - dotações orçamentárias que lhe forem destinadas pelo
Tesouro do Município;

Art. 3º. O Secretário Municipal de Educação será o
Gestor do Fundo Municipal de Educação

V - recursos provenientes de convênios ﬁrmados pela Secretaria
Municipal de Educação com outras entidades;

Art. 4º. São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de
Educação:

VI – outras receitas que são legalmente instituídas e/ou que
venham a ser.

I - gerir o Fundo Municipal de Educação, estabelecer políticas de
aplicação dos seus recursos e exercer o controle da execução
orçamentário-ﬁnanceira;

Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal de Educação
serão obrigatoriamente depositados em banco oﬁcial, em conta
bancária especíﬁca do Fundo Municipal de Educação.

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações previstas no
Plano Municipal de Educação;

Seção II - Do Orçamento e Da Contabilidade

III – acompanhar à execução orçamentária dos recursos
destinados ao Fundo Municipal de Educação, referente a
empenhos, liquidação, pagamento das despesas e recebimento
das receitas;
IV - prestar contas, no prazo legal, da aplicação dos recursos do
Fundo Municipal de Educação;
V – acompanhar a realização dos convênios, contratos e parcerias
referentes a recursos geridos pelo Fundo Municipal de Educação;
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Art. 6º. O orçamento do Fundo Municipal de Educação
integrará o orçamento do Governo Municipal, em obediência ao
princípio da unidade.
Art. 7º. O orçamento do Fundo observará, na sua
elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na
legislação pertinente.
Art. 8º. O Fundo Municipal de Educação terá prestação
de contas própria, que obedecerá às normas da contabilidade do
Município.

Edição 1434 - 29/12/2021

Parágrafo único. A contabilidade emitirá relatórios mensais de
gestão, entendidos como balancetes de receita e de despesa
do Fundo Municipal de Educação e relação dos pagamentos
efetuados com recursos do Fundo.
Art. 9º. Caberá ao Secretário de Fazenda encaminhar ao
Secretário de Educação:
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) anualmente, o balanço geral do Fundo.
Seção III- Da Execução Orçamentária e Das Despesas
Art. 10. Os recursos do Fundo Municipal de Educação
serão aplicados em:

à execução do Plano Municipal de Educação e outros aprovados
pelo Conselho Municipal de Educação para a melhoria da qualidade
de ensino e aumento do nível de escolaridade da população;
VIII– democratização da gestão da educação pública e a superação
das desigualdades sociais e regionais no que tange ao acesso,
permanência e atendimento do aluno na escola, priorizando
localidades de índices elevados de tais desigualdades;
IX – ﬁnanciamento total ou parcial de programas e projetos da
educação, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação,
órgão da Administração Pública Municipal responsável pela
execução da política da educação neste município.
Art. 11. Nenhuma despesa será realizada sem a
necessária autorização orçamentária.

I - execução de projetos, programas e ações voltados ao (a):
a) investimento na formação continuada de professores e
servidores da Secretaria Municipal de Educação;

Parágrafo único. Para os casos de insuﬁciência e omissões
orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais,
suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por
Decreto do Poder Executivo.

b) construção, manutenção, aquisição, locação de imóveis que
venham a integrar a Rede Municipal de Ensino ou unidades
administrativas da Secretaria Municipal de Educação;

CAPÍTULO IV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. O Fundo Municipal de Educação terá vigência

c) aquisição de materiais didáticos e equipamentos para melhoria
do ensino;
d) aquisição de material permanente e de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento das ações voltadas a
educação pública;

ilimitada.
Art. 13. O Secretário Municipal de Educação editará os atos
necessários ao cumprimento das disposições contidas nesta Lei.
Art. 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
regulamentar a presente Lei, mediante Decreto.

e) provimento de alimentação escolar;
f) aquisição de veículos para frota da Secretaria Municipal de
Educação;

Art. 15. A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2021

II - pagamento de vencimentos e gratiﬁcações dos Professores e
do Grupo ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério;
José Reinaldo Alves Bastos
III - aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas
tecnologias e metodologias voltadas ao ensino e à modernização
da gestão da educação;
IV - melhoria tecnológica na área de administração de recursos
humanos ligados à área da educação.

Bernardo Souza Machado

PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva

VICE - PRESIDENTE

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

V - prestação de serviços de terceiros na elaboração ou execução
de projetos especíﬁcos na área de educação.
VI – apoio e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações, bem como do
Plano Municipal de Educação e outros projetos aprovados pelo
Conselho Municipal de Educação;
VII– apoio e desenvolvimento de programas de estudos, pesquisa,
capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários

Edição 1434 - 29/12/2021

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.350/2021
21 de dezembro de 2021
Mensagem 67/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

02.08

Identiﬁcação do Programa
Aquisição do Imóvel-Escola Municipal
Pingo de Mel-Parapeúna

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

12.361.0013.1.392

4.4.90.61.00.00.00

0025

TOTAL

Valor da
Dotação
1.200.000,00
1.200.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de anulação das dotações do orçamento
municipal em vigor, abaixo discriminadas:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.06

Manutenção e Operacionalização da
Secretaria-Fazenda

04.122.0002.2.024

3.3.90.39.99.99.00
3.3.90.92.00.00.00

0000
0000

450.000,00
60.000,00

02.08

Manutenção e Operacionalização das
Escolas Municipais

12.361.0013.2.046

3.3.90.39.99.99.00

0000

50.000,00

02.08

Alimentação Programa Mais Educação

12.361.0013.2.230

3.3.90.30.07.13.00

0000

100.000,00

02.08

Bolsas de Estudo para Professor

12.364.0013.2.223

3.3.90.18.00.00.00

0000

90.000,00

02.08

Alimentação-Creche

12.365.0013.2.227

3.3.90.30.07.13.00

0000

200.000,00

02.08

Alimentação Escolar-Pré Escola

12.365.0013.2.229

3.3.90.30.07.13.00

0000

250.000,00

TOTAL

1.200.000,00

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE - PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal
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LEI N.º 3.351/2021
29 de dezembro de 2021
Mensagem 68/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$
4.555.535,52 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos
e trinta e cinco reais e cinquenta 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$ 4.555.535,52
(quatro milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para atender as
despesas assim codiﬁcadas:
U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

03.01

RES 2566-CIB/RJ 039

10.302.0024.1.393

33.90.30.99.99.00

0012

2.000,000,00

03.01

RES 2566-CIB/RJ 039

10.302.0024.1.393

33.90.36.99.00.00

0012

55.535,52

03.01

RES 2566-CIB/RJ 039

10.302.0024.1.393

33.90.39.99.99.00

0012

2.400.000,00

TOTAL

4.555.535,52

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de recursos ﬁnanceiros estaduais, de
acordo com a Resolução SES/RJ nº. 2566, de 21 de dezembro de 2021.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE - PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

Eduardo Martinez Rodriguez Hanke
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 29/12/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal
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