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Acontecerá até o dia 31 de julho de 2017, nas unidades de saúde de bairros e distritos, a Campanha
de Atualização da Caderneta de Vacinação do Adolescente que vai incentivar a vacinação contra HPV e
meningite C de adolescentes em todo o país. A iniciativa busca aumentar a adesão às vacinas.

HPV
A vacina de HPV está disponível no SUS para meninas
de 9 a 14 anos e para meninos de 12 a 13 anos. O esquema vacinal é de 2 doses com intervalo de 6 meses. Este
é o primeiro ano em que meninos passam a fazer parte
do público-alvo da vacina. Estudos feitos em outros países que já adotaram a vacinação de meninos mostram
que a inclusão dos meninos contribui para a diminuição
do câncer de colo do útero e vulva das mulheres, já que
isso possibilita a diminuição da circulação do vírus na população, o que beneficia o público feminino.
Além disso, os próprios meninos serão beneficiados,
já que a vacina protege contra câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais, problemas também relacionados ao vírus.

Meningite C
Já a vacina contra meningite C era oferecida, até o
ano passado, em duas doses aos 3 e 5 meses de idade,
com um reforço aplicado até 2 anos de idade. A partir
deste ano, o Ministério da Saúde incluiu um reforço da
vacina para adolescentes de 12 a 13 anos.
A inclusão dos adolescentes no público-alvo da vacina contra meningite C ocorreu, segundo o Ministério da
Saúde, porque pode haver uma diminuição da proteção contra a doença com o passar dos anos, após a imunização feita na infância.

E no dia 01/07, sábado, será o DIA D da Campanha, com vacinação das 8h às 16h.
Confira as unidade em funcionamento neste dia:
Conservatória
Pentagna
Parapeúna
Santa Isabel
Quirino
Juparanã
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São Francisco
Canteiro
Varginha
Chacrinha
Carambita

Bairro de Fátima
Centro de Imunização (CRI)
Jardim Valença
Osório
Cambota

Biquinha
Parque Pentagna
João Bonito
João Dias
Passagem
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CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva
E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

CHEFE DE GABINETE
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS
Barão de Juparanã:
Telefone: (24) 2471-5961
Maurício Coelho Macedo
Santa Isabel:
Telefone: (24) 2457-1201
Geraldo da Silva Leite
Pentagna:
Telefone: (24) 2453-8971
Alzinete Fátima Silva de Souza
Parapeúna:
Telefone: (24) 2453-9138
Conservatória:
Telefone: (24) 2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1442
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Raphael Jannuzzi, N º120, 1º
andar - Centro

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida
E-mail: educacao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-7402 / 2458-4866
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira
E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

CULTURA E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail:contatosectur@gmail.com
Telefone: (24) 2452-3855
Endereço: R. Carneiro de Mendonça, 139 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
E-mail:esportelaze@rvalenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

PODER LEGISLATIVO

PREVI-VALENÇA

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela
E-mail:
Telefone:(24) 2453-5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

1° SECRETÁRIO
David Barbosa Nogueira
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VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus
Breves Beiler
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Pedro Paulo Magalhães Graça
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EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO DO TERMO DE FOMENTO ENTRE A ORGANIZAÇÃO DE
SOCIEDADE CIVIL, CASA DE ACOLHIDA REGINA LUCIA FONSECA
DE GOMES E O MUNICÍPIO DE VALENÇA/RJ.

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 410/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: L. R. Neves Distribuidora de Gás-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 014/2016
Processo Primitivo nº: 8.496/2016
Processo Administrativo nº: 11.822/2017 (3º Pedido - ARP nº
005/2016)
Objeto: Fornecimento de botijas e cilindros de gás de cozinha
(GLP), destinados as escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 60.804,00 (sessenta mil, oitocentos e quatro reais).
Recursos: Município.

Processos Administrativos nos.: 27407/2015; 21476/2016 e 10788/2017
OBJETO PROPOSTO: Atendimento às pessoas em condições de
moradores de rua com alimentação, apoio médico e principalmente na
busca de reinserção ao meio social e familiar.
CASA DE ACOLHIDA REGINA LÚCIA FONSECA DE GOMES - CNPJ No
07.221.376/0001-75
ENDEREÇO: Praça Padre Gomes Leal no 365, Sala 05, Pavilhão Leoni,
Centro, Valença/RJ
VALOR TOTAL DO REPASSE: R$ 125.400,00 (Cento e vinte e cinco mil
e quatrocentos reais)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FORMA DE TRANSFERÊNCIA: Mensal

Processo Administrativo nº: 12.430/2017
Objeto: Aquisição de recarga de vales transporte eletrônicos
(SINDCARD) para atender os funcionários da Prefeitura Municipal
de Valença.
Favorecido: Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Barra Mansa.
Valor: R$ 54.273,24 (cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta
e três reais e vinte e quatro centavos).
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/
93 e suas alterações.
Marco Valério Cardoso Nackly
Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO DE REVISÃO DOS CÓDIGOS MUNICIPAIS
TRIBUTÁRIO, POSTURAS, OBRAS E
PARCELAMENTO DO SOLO.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2017
TIPO DE PARCERIA: Fomento
Considerando as disposições da Lei 13.019/2014 e do Decreto
Municipal no 25/2017 em especial, respectivamente, do caput do artigo
31 e artigo 5o,§5o.
Considerando a natureza singular do objeto e das metas que se
buscam atingir, que acarretam na inviabilidade de competição.
Torno pública a inexigibilidade de chamamento para celebração do Termo
de Fomento com a Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes,
para repasse no valor de R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil
quatrocentos reais).
Com a publicação do extrato da presente justificativa, inicia-se o
prazo de 05 (cinco) dias para impugnação por qualquer interessado, na
forma do artigo 32, §2o, da Lei 13.019/2014.
Valença, 20 de junho de 2017.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE JULHO DE 2017.
As reuniões ordinárias e extraordinárias da revisão serão realizadas
no Auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situado na Rua
Dom André Arcoverde nº 228 - Centro - seguindo o calendário abaixo:
04 DE JULHO DE 2017

TERÇA-FEIRA

13 HORAS

11 DE JULHO DE 2017

TERÇA-FEIRA

13 HORAS

14 DE JULHO DE 2017

SEXTA-FEIRA

13 HORAS

18 DE JULHO DE 2017

TERÇA-FEIRA

13 HORAS

25 DE JULHO DE 2017

TERÇA-FEIRA

13 HORAS

28 DE JULHO DE 2017

SEXTA-FEIRA

13 HORAS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2017
“Dispõe sobre a abertura de Crédito
Adicional
Suplem entar
dando
providências correlatas.”
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei nº
2935, de 14 de dezembro de 2016.
DECRETA

Telefone: (24) 2452-8638
OBSERVAÇÃO: Qualquer alteração será avisada antecipadamente.

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 414.391,66 (quatrocentos e quatorze mil, trezentos e noventa e
um reais e sessenta e seis centavos) para atender as despesas assim
codificadas:

Maria da Glória Figueiredo
Presidente da Comissão
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Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

10.301.2006.2.174

44.90.51.00.00.00

000

414.391,66

TOTAL

414.391,66

Art. 2º - A fonte de recurso para abertura do presente crédito
suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação do
orçamento em vigor:
Identificação do
Programa

U.O

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Valor da
Dotação

02.06

Difusão Cultural

13.392.2004.2.030

33.90.30.99.00.00

000

30.000,00

02.06

Difusão Cultural

13.392.2004.2.030

33.50.41.00.00.00

000

40.000,00

02.06

Difusão Cultural
Promoção do
Turismo
Promoção do
Turismo
Manutenção dos
Serviços de
Limpeza Pública
TOTAL

13.392.2004.2.030

33.90.39.99.99.00

000

40.000,00

23.695.2004.2.031

33.90.39.99.99.00

000

50.000,00

23.695.2004.2.031

33.90.36.99.00.00

000

40.000,00

15.452.2011.2.041

33.90.39.99.99.00

000

214.391,66

02.06
02.06
02.09

414.391,66

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de junho de 2017.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO

Parágrafo Único – Atuarão no recinto da feira, somente agricultores,
artesãos, criadores de animais domésticos e integrantes de outras
atividades oriundas da agricultura familiar e, excepcionalmente
vendedores de materiais domésticos de segunda mão,estes autorizados
a comercializarem produtos cuja origem seja possível de ser definida
pela fiscalização municipal.
Art. 3º - Os feirantes ficam obrigados a provarem não só a sua
qualidade de produtor rural, mas também a declararem o lugar de suas
culturas que deve ser sempre dentro do perímetro do Distrito onde
exercem sua atividade, por força desta Lei.
§1º - Constituem documentos comprobatórios a declaração de produtor
rural, fornecida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro,
e/ou atestado de produtor rural fornecido pela EMATER .RJ.
§ 2º - O atestado de produtor rural fornecido pela EMATER-RJ terá
validade de 06 (seis) meses. Sua renovação deverá ser solicitada ao
órgão de competência com 30 (trinta) dias de antecedência, a contar da
data de seu vencimento, e deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal
de Valença/RJ, para seus devidos fins.
Art. 4º - A Prefeitura Municipal fixará, através de edital o ponto de
funcionamento das FEIRA DISTRITAL DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS em cada um dos cinco (5) distritos que compõem o Município
de Valença/RJ;
Art. 5º - As Feiras Distritais dos Pequenos Produtores Rurais
funcionarão em dias e horários que serão fixados oportunamente pela
municipalidade, através da Secretária de Agricultura, Pesca e Pecuária
de Valença a quem incumbe disciplinar este aspecto particular e todos
os demais que ainda serão abordados mais abaixo:
Art. 6º - O feirante fica obrigado a colocar plaquetas com preços
explícitos e visíveis nas mercadorias a serem vendidas.
Art. 7º - Nos dias de funcionamento das feiras, fica proibida a
comercialização de produtos similares aos que são comercializados pelos
feirantes em qualquer ponto próximo da feira, ressalvado, todavia, o caso
de comerciante estabelecido.

LEI ORDINÁRIA N.º 2.957/2017
De 11 de maio de 2017
(Origem: PLO 29/2017 do Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça)
Ementa: Autoriza a criação de espaços
específicos nos cinco (5) Distritos que
compõem o município de Valença/RJ, para
a instalação do que fica denominado FEIRA
DISTRITAL DO PEQUENO PRODUTOR
RURAL
com
a
participação,
preferencialmente, de integrantes da
agricultura familiar e dá outras providências
O Prefeito Municipal de Valença. Faço saber, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono o presente Projeto de Lei.
Art. 1º - Esta lei regulamenta a instalação e permanência de Feira
Distrital do Pequeno Produtor Rural no Município de Valença/RJ;
Art. 2º - A feira de que trata o artigo anterior destinam-se à venda,
exclusivamente a varejo, de frutas, legumes, verduras, aves vivas,exceto
pássaros e similares, ovos, mel, produtos da lavoura e seus subprodutos,
flores, plantas ornamentais e produtos artesanais, além de, excepcionalmente
ser permitida a venda de material usado, de segunda mão;
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Art. 8º - Produtos hortigranjeiros vindos de outras áreas não
poderão ser comercializados nas feiras dos Pequenos Produtores Rurais
objeto desta Lei;
Art. 9º - Os pontos de localização de cada feirante serão fixados
e devidamente respeitados, ficando os respectivos feirantes obrigados
a procederem à retirada de suas mercadorias 30 (trinta) minutos após o
horário de término de funcionamento da feira.
Art. 10 - Fica proibido o uso, para qualquer fim, das árvores existentes
nas vias públicas onde se localizarem as feiras, salvo o estabelecimento de
barracas debaixo delas, a critério da Prefeitura Municipal.
Art. 11 – As mercadorias adquiridas nas feiras não poderão ser
revendidas no seu recinto, tampouco depositadas nas vias públicas.
Art. 12 – Após descarregados, os veículos e animais de carga
deverão ser imediatamente retirados para outro local, a fim de se evitar
acidentes ou prejudicar o trânsito no recinto da feira.
Art. 13 – Não é permitido aos feirantes abandonarem no recinto
da feira as mercadorias restantes que não tenham sido vendidas, cuja
sobra terá de ser imediatamente recolhida.
Art. 14 – Poderão os feirantes, caso assim o desejarem, retirar
as suas mercadorias do recinto da feira, antes mesmo do término do
horário de seu funcionamento.
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Art. 15 – Terminada a feira, será processada à limpeza da área
recém-ocupada, o que deverá ser feito sob a responsabilidade dos feirantes;
Art. 16– Não é permitida a permanência ou trânsito de veículos
ou animais no recinto da feira durante o horário de seu funcionamento,
cabendo a fiscalização da Prefeitura tomar as medidas que julgar
cabíveis para a retirada deles.
Art. 17– Para as instalações das barracas, deverão ser respeitados
os seguintes critérios:
a) espaço mínimo de 0,5 (meio) metro da outra, a fim de permitir a
passagem do público;
b) as barracas deverão ser dispostas em alinhamento, de modo a ficar
uma via de trânsito no centro, e terão sua frente voltada para esta via;
c) a distribuição das barracas será feita obedecendo sistematicamente
à ordem numérica de inscrição;
d) as barracas obedecerão a um tipo padrão, devendo ser desmontáveis,
de acordo com modelo oficial da prefeitura;
e) o feirante é obrigado a conservar a barraca a ele destinada em perfeito
estado de conservação e higiene.
Art. 18 – Ficará sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal o
fornecimento das barracas para os feirantes
Art. 19 – Ficam estabelecidas as seguintes categorias de
feirantes
CATEGORIA A – PRODUTOR RURAL
CATEGORIA B – ARTESÃO
CATEGORIA C – VENDEDORES DE PRODUTOS USADOS
Art. 20 – O Produtor Rural ficará obrigado a estabelecer sua
barraca pelo menos 03 (três) vezes num período de 30 (trinta) dias
consecutivos, sob pena de cancelamento de sua matrícula, para a
categoria de feirante.
Art. 21 – Na disciplina interna das feiras, ter-se-á em vista:
I – Manutenção da ordem e do asseio.
II – Proteção aos f eirantes e consumidores contra as manobras
prejudiciais aos seus interesses.
Art. 22 – O Poder Executivo indicará, por Decreto, o local para
instalação das feiras e o número máximo de barracas permitidas em cada
espaço, determinando que 80% delas sejam destinadas ao Produtor Rural.
Art. 23 – Fica terminantemente proibida aos feirantes a venda de
suínos, caprinos e bovinos vivos ou abatidos, como também os seus
produtos e subprodutos in natura.

b) PARA AS DEMAIS CATEGORIAS, os documentos de identificação pessoal;
Parágrafo Único – Os feirantes já portadores de matrícula deverão
renová-la no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de publicação da presente Lei,
Art. 26 – Cada feirante não poderá ter mais de uma matrícula,
sempre correspondente ao distrito em que exerce a sua atividade ou reside;
Art. 27 – Somente serão permitidas transferências de matrículas
nos seguintes casos:
a) por morte do feirante, para o nome do herdeiro legal, desde que o
requeira até 90 (noventa) dias, a contar da data do óbito;
b) por doença infecto-contagiosa ou incapacidade física do feirante,
devidamente provadas, para o nome do cônjuge ou filho, desde que requeira
até 90 (noventa) dias, a contar da data do atestado médico respectivo.
Art. 28 – A matrícula será cassada, quando constatada a prática
das seguintes infrações:
1) venda de mercadorias deterioradas;
2) cobrança superior aos valores fixados nas plaquetas;
3) fraude nos preços, medidas ou balanças;
4) comportamento que atente contra a integridade física ou moral;
5) permissão de atividades por pessoas não credenciadas;
6) transgressão de natureza grave das disposições constantes desta Lei.
Art. 29 – A manutenção da ordem e da disciplina, bem como a segurança
no expediente da feira, estará a cargo da Guarda Municipal e da Polícia Militar,
as quais deverão ser solicitadas pelo Chefe do Executivo Municipal, ficando as
demais ações fiscalizadoras a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura;
Pesca e Pecuária e Departamento de Posturas Municipais.
Art. 30 – O quilograma será a medida preferencial adotada na
feira, ficando a cargo da Prefeitura Municipal a aferição de pesos e
medidas, quando julgar necessária.
Art. 31 – Haverá durante todo o horário da feira um fiscal da
Prefeitura Municipal, a fim de observar e fazer observar as disposições
da presente Lei.
§ 1º – Ao fiscal caberá manter rigorosa fiscalização no que se refere à
higiene, ficando, ainda, responsável pela elaboração do relatório das
ocorrências verificadas no recinto da feira;
§ 2 º - A presença da fiscalização municipal não inibe a inspeção e/ou
fiscalização do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, a quem compete
emitir as regras de comercialização dos produtos nas feiras e fiscalizar o
seu cumprimento.
Art. 32 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

§ único - Não serão admitidas como atividades de “feirante” o comércio
de produtos industrializados, eletrônicos, brinquedos, medicamentos,
artigos de vestuário, materiais de construção, produtos fumígenos,
bebidas ( salvo se artesanais e em vasilhame fechado), artigos de
perfumaria, armas e munições, materiais inflamáveis ou perigosos, além
de produtos comestíveis de qualquer natureza mesmo que produzidos
artesanalmente através do uso de fritadeiras ou similares;
Art. 24 – O feirante será cadastrado no Serviço Público Municipal
por meio de uma inscrição ou matrícula, será concedida a título precário,
podendo, a qualquer tempo e desde que haja motivo justo, ser cancelada
pela Prefeitura Municipal.
Art. 25 – A matrícula do produtor rural será feita mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) CATEGORIA PRODUTOR RURAL
I – Declaração de produtor rural fornecida pela repartição estadual
competente;
II – Atestado de produtor rural fornecido pela EMATER-RJ.
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Sala das Sessões, 11 de maio de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 22/06/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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LEI N.º 2.961/2017
DE 18 DE MAIO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 06/2017 – Vereador Rafael de Oliveira Tavares)
Ementa: Dispõe sobre a divulgação dos
Direitos dos Idosos nas Repartições
Públicas M unicipais e dá outras
providências.
O Prefeito Municipal de Valença-RJ, eleito e empossado na forma
da lei, no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara dos
Vereadores, aprovou e foi sancionada a presente Lei:
Art. 1º - O poder executivo Municipal deve divulgar os Direitos
dos Idosos, bem como o número dos telefones dos Direitos Humanos,
Ministério Público, Polícia Militar (PMERJ) e Delegacia de Polícia para
informações sobre a violação dos Direitos da Pessoa Idosa em todo o
Município de Valença.
Art. 2º - A fixação de cartazes, preferencialmente em formato “A4”
será em locais visíveis e de fácil acesso em todas as Repartições Públicas
Municipais.
Art. 3º - A divulgação conterá as seguintes informações:
I- “Idoso, conheça seus direitos”;
II- A Constituição Federal de 1988, no seu art.230, a Lei Federal nº8.842/
1994 (Política Nacional do Idoso) e a Lei Federal nº10.741/2003 (Estatuto
do Idoso), estabelecem que compete ao Estado, à Família e a Sociedade
garantir ao idoso o direito à vida, à dignidade e à participação social;
III- Telefones Úteis:
- Direitos Humanos: disque 100
- Ministério Público: disque 127
- Polícia Militar (PMERJ): disque 190
- Delegacia de Polícia: ligue 2453-7460
Art. 4º - O Poder Executivo terá o prazo de 90 (noventa) dias para
executar a presente Lei.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

Boletim Oficial
LEI N.º 2.964/2017
DE 23 DE MAIO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 14/2017 – Ver. Fabiani Medeiros Silva)
EM ENTA: ATR IBUI NOM E A QU AD RA
POLIESPOR TIVA, LOCALIZADA N O
DISTRITO DE CONSERVATÓRIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art.1º Fica denominada Adalgiza Maria de Carvalho a quadra
poliesportiva, localizada na Rua Monsenhor Paschoal Librelotto, s/nº,
no Distrito de Conservatória.
Art.2º Para atendimento do que prescreve o artigo 185, da Lei
Orgânica Municipal, segue, em anexo, cópia do Atestado de Óbito do
homenageada.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a
colocação da placa indicativa.
Art.4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2017.
Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 05/06/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 2.965/2017
DE 23 DE MAIO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 37/2017 – VER. MICHELLE VIEIRA CABRAL DA SILVA)
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA FEIRA
LIVRE MUNICIPAL DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE VALENÇA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal de Valença Resolve: .

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 19/06/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

Art. 1º - Fica autorizada a criação da Feira Livre Municipal da
Agricultura Familiar de Valença , que se destina a venda, exclusivamente
no varejo, de produtos hortifrutigranjeiros, conservas,pescados, produtos
derivados do leite, industrialização caseira, flores e artesanato,
produzidos pelos produtores rurais familiares.
Parágrafo Único - A feira a que se refere o caput deste artigo, será
realizada uma vez por semana, às quartas-feiras, dentro do galpão do
Mercado Municipal, em área determinada e identificada, podendo ser
em outro local, dia e horário, caso seja necessário, conforme
regulamentação do Poder Executivo.
Art. 2º - As atividades de comércio na Feira Livre Municipal da
Agricultura Familiar de Valença só poderão ser exercidas por produtores
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rurais, grupo informal e entidades associativas, categorizados e
devidamente cadastrados junto ao município.
Art. 3 º - Para efeito desta lei entende-se:
I - produtor rural: pessoa física, caracterizada como agricultor familiar,
com produção agropecuária própria, localizada dentro do território de
Valença e devidamente cadastrada junto a Secretaria Municipal de
Agricultura, Pesca e Pecuária.
II – grupo informal: produtores familiares organizados informalmente para
desenvolver atividades com objetivos comuns, voltados para a
comercialização de produtos da agricultura familiar, produzidos por seus
associados dentro do território de Valença;
III – entidades associativas: instituições representativas da agricultura
familiar valenciana, com personalidade jurídica formada, com o objetivo
de comercializar formalmente a produção de seus associados.

Art. 7º - É vedado ao feirante:
I colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora do
limite da barraca;
II vender gêneros que não sejam oriundos de produção própria,
falsificados, impróprios para consumo, deteriorados ou condenados pela
fiscalização sanitária ou ainda sem pesos ou medidas;
III deslocar a barraca dos pontos determinados pela administração da
Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar de Valença;
IV se negar a vender produtos fracionadamente nas proporções mínimas
que forem fixadas;
V sonegar ou recusar a vender mercadorias;
VI lavar mercadorias nos recintos das feiras livres;
VII usar jornais, papéis usados ou quaisquer impressos para embrulhar
os gêneros alimentícios que, por contato direto, possam ser contaminados.
Art. 8° - O Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 4º - Na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar de Valença
poderão ser comercializados os seguintes produtos:
I
- carnes frescas, congeladas, defumadas e derivados;
II
bebidas;
III doces e salgados;
IV frios e derivados;
V
frutas, legumes e tubérculos;
VI flores e artesanato;
VII geléias;
VIII conservas de produtos de origem vegetal e animal;
IX flores naturais.
Parágrafo Único Os produtos de origem animal e vegetal só poderão
ser comercializados na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar de
Valença se estiverem licenciados pela autoridade sanitária competente,
devendo estar embalados e rotulados de acordo com as normas vigentes.
Art. 5º - Compete ao Executivo Municipal:
I - expedir o Alvará de Licença para funcionamento da Feira Livre Municipal
da Agricultura Familiar de Valença;
II cadastrar os feirantes;
III a fiscalização, manutenção da ordem e da disciplina, assim como a
segurança no expediente da Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar
de Valença;
IV recolher o lixo acondicionado pelos feirantes.
Parágrafo Único Regulamentar, de acordo com a necessidade, por
meio de decreto, as formas de funcionamento, bem como os locais, dias
e horários da feira livre, além da forma de inspeção.
Art. 6º - Compete ao feirante:
I acatar instruções dos servidores municipais encarregados da
fiscalização e do funcionamento da Feira Livre Municipal da Agricultura
Familiar de Valença;
II observar, no tratamento com o público, boas maneiras e respeito;
III apregoar as mercadorias sem algazarra;
IV manter limpos e com asseio o vestuário e os utensílios para suas
atividades, e também o espaço que ocupar nas feiras livres, devendo
acondicionar o lixo em embalagens adequadas e depositar em locais
destinados para tal;
V colocar balanças e medidas em local que permita ao comprador
verificar com facilidade e exatidão o peso das mercadorias;
VI aferir os pesos, balanças e medidas de acordo com as normas
pertinentes, indispensáveis ao comércio de seus produtos;
VII apresentar a respectiva licença e documentos quando solicitados
pela fiscalização;
VIII observar o Código de Defesa do Consumidor e a legislação sanitária.
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Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 22/06/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 2.967/2017
DE 06 DE JUNHO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 39/2017 – Vereador Fábio Antônio Pires Jorge)
CRIA O “SELO VERDE”, SELO DE
PRESERVAÇ ÃO AMBIENTAL PAR A
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE
PRESERVAREM O MEIO AMBIENTE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, Estado do Rio de
Janeiro, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
presente Lei.
Art.º 1 - Institui a criação do “Selo Verde”, Selo de Preservação
Ambiental para estabelecimentos Comerciais e Hotéis que adotarem
medidas para preservar o meio ambiente, como descritas abaixo.
§ 1 - Dar destinação correta ao óleo utilizado principalmente em frituras,
evitando assim o seu descarte no meio ambiente.
§ 2 - Realizar a separação correta do lixo orgânico, latas de alumínio,
papéis e metais para tornar possível o processo de reciclagem.
§ 3 – Realizar constantemente a manutenção de registros, torneiras e
caixas d’água, evitando assim vazamentos.
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Art.º 2 – O Selo de Preservação Ambiental será concedido ao
estabelecimento que estiver cumprindo as normas estabelecidas no artigo
1º incisos 1 a 4 deste Projeto de Lei, quando vistoriado pelo Órgão
competente.

§ 1º - As repartições públicas (Pontos Turísticos, Secretarias, Postos de
Saúde, Escolas, Centro Administrativo e Câmara), durante o mês de
maio, fixarão em suas fachadas banners ou painéis informativos e faixas
de cor amarela, cor que simboliza e demonstra o apoio a causa.

Art.º 3 – A validade do “Selo Verde” será de 3 (três) anos podendo
ser renovado mediante nova vistoria do estabelecimento comercial.

§2º - A Guarda Municipal, durante o mês de maio, promoverá campanha de
educação e conscientização sobre o tema nas vias públicas do município.

Art.º 4 – A fiscalização e concessão do “Selo Verde” ficarão sobre a
responsabilidade da PMV, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente
Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Art.º 5 – A logomarca e formato do “Selo Verde” serão definidos
através de Concurso entre alunos da Rede Pública Municipal de ensino,
e o mesmo conduzido pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões, 01 de junho de 2017.

Sala das Seções, 25 de abril de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Pedro Paulo Magalhães Graça
2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 26/06/2017

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 26/06/2017

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 2.968/2017
DE 01 DE JUNHO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 38/2017 – VER. SAULO DE TARSO PEREIRA
CORREA DA SILVA)

LEI N.º 2.969/2017

INSTITUI NO MUN ICÍPIO DE
VALENÇA A “SEMANA MUNICIPAL
DE ATENÇÃO PELA VIDA”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído no município de Valença a “Semana
Municipal de Atenção pela Vida”, a ser comemorada a partir de 11 de
maio, data que a ONU decretou a Década de Ações para a Segurança
no Trânsito (2011-2020), passando a mesma a integrar o Calendário
Oficial de Eventos do Município.
Art. 2º - A Semana Municipal de Atenção pela Vida tem a finalidade
promover campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras
e cursos, tendo como meta a educação e paz no trânsito como também
a redução de 50% (cinquenta por cento) dos acidentes no município.
Art. 3º - Para o desenvolvimento da semana ora criada, o Poder
Executivo poderá realizar convênios através do Departamento de Trânsito
Municipal, Guarda Municipal, Secretarias Municipais de Administração e
Educação em parcerias com as empresas de transporte públicas, escola
para condutores de veículos automotores e Departamento de Trânsito,
visando à promoção de cursos e treinamentos.
Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação,
definir e editar normas complementares necessárias à execução da
presente Lei.

Página 8

DE 13 DE JUNHO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 43/2017 – MENSAGEM 17/2017 DO PODER
EXECUTIVO)
Ementa: “Institui Comissão Especial de
Revisão dos Códigos M unicipais de
Postur as, Tributár io, Obras e Lei de
Parcelamento do Solo e ainda, concede
“JETON” por reunião, aos servidores
integrantes da Comissão, dando inclusive
outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.
Art. 1º - Fica instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de
Valença - RJ, a Comissão Especial de Revisão dos Códigos Municipais
de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do Solo, com a
finalidade de coordenar e executar a análise e consolidação das leis
municipais, adequando a realidade local e aos ditames legais vigentes.
Parágrafo único: A Comissão Especial de que trata o caput deste artigo será
composta por no máximo 20 (vinte) membros, sendo em sua maioria,
servidores de carreira, representantes das Secretarias Municipais de Fazenda,
Obras e Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Serviços Públicos e de Defesa
Civil e Procuradoria Geral do Município, indicados pelos respectivos Secretários
e nomeados por ato próprio do Chefe do Poder Executivo.
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Art. 2º - Para efeito desta Lei, fica instituído o pagamento de
“JETON” aos servidores integrantes da Comissão Especial de Revisão
dos Códigos Municipais de Posturas, Tributário, Obras e Lei de
Parcelamento do Solo, em conformidade com o art. 138 da Lei
Complementar nº. 28/1999.
§1º – O valor do “JETON” a ser pago aos integrantes da Comissão Especial,
pela efetiva participação nas reuniões, é correspondente a (01) uma
Unidade Fiscal de Valença - UFIVA por reunião, a ser pago mensalmente.

 O que é o PPA?
O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece, programas (diretrizes), ações, objetivos e prioridades do Município;

 Para que serve?

§ 2º - Sem prejuízo do número mensal necessário ao bom andamento dos
serviços, o “JETON” será atribuído a, no máximo, 06 (seis) reuniões mensais.

Para estabelecer as prioridades que a Gestão Pública adotará no período de quatro anos.

§ 3º - Os valores percebidos a título de “JETON”, não incorporam e nem integram
os vencimentos dos integrantes da Comissão Especial para nenhum efeito.

 Por que a Prefeitura precisa elaborar o PPA?

§ 4º - A critério do Chefe do Poder Executivo poderá ser suspenso o
pagamento da gratificação do “JETON”, através de ato próprio.
Art. 3º - Para efeito do disposto nesta Lei, caberá ao presidente
da Comissão Especial elaborar as atas das reuniões realizadas, com as
assinaturas dos membros participantes, que deverá ser remetida ao
Secretário Municipal de Fazenda para efetivação do pagamento.
Art. 4º - O pagamento do JETON à Comissão Especial cessará
ao final dos trabalhos desenvolvidos, observado o parágrafo 4º do art. 2º
desta Lei.
Art. 5º – O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a
presente lei no que couber.
Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2017.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler

PRESIDENTE

VICE - PRESIDENTE

David Barbosa Nogueira

Pedro Paulo Magalhães Graça

1º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.

Por ser um dispositivo legal contido no art. 165 da
CF/88 que exige que Município, Estado e União estabeleçam diretrizes, metas e objetivos para os quatro
anos vindouros.

 Dá para fazer alguma comparação do PPA com
orçamento doméstico ou algo parecido para ajudar na explicação?
Com certeza, para realizarmos qualquer coisa em
nossa casa (construir, reformar, adquirir móveis, etc.)
é necessário realizarmos, primeiramente um levantamento do que necessitamos para nossa casa, em seguida levantamos o custo, conforme for, dividimos este
gasto em diversas vezes e vamos realizando aos poucos, de acordo com o recurso que temos para gastar.
Isto é o PPA, primeiramente verificamos o que temos
que fazer nos próximos 4 anos, em seguida verificamos quanto gastaremos para realizar estas ações ano
a ano e, por último, planejamento a execução.

 Como eu (contribuinte, dona-de-casa, aposentado) poderei participar deste processo?
No Site e nas redes sociais da Prefeitura Municipal
de Valença estão sendo divulgadas as datas de todas
as reuniões, o contribuinte tem a oportunidade para poder participar deste processo, através dessas audiências públicas e com isso ajudar a elaborar o novo PPA.

Gabinete do Prefeito, em 26/06/2017

 Por que é importante que eu participe das reuniões?
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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A participação da população é importante tanto para
conhecer o processo de planejamento orçamentário da
gestão atual como também indicar quais as prioridades que este mandato deve seguir.
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