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PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
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

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

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1442
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3109
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

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza
E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - 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

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes
E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

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

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

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-6414
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - 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
2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça
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ITEM QUANT UNID

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 018/2017/FMS
Processo Administrativo nº: 15110/2017/FMS
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES
Tipo de licitação: menor preço por lote
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de Valença Setor de Compras Secretaria de Saúde situado à Rua Dr.
Figueiredo 2º Piso, nº 320 Centro,ou através do e-mail
smscompras@yahoo.com.br
Informações: (24) 2438-5300
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 24 de outubro de 2017 às
10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01(um) pacote de papel A4 com 500 fls e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ ou pelo site.
Aline de Oliveira
Pregoeira

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017
(PUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 14.631/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 032/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de gás de cozinha
(GLP) destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação e a
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Beneficiário: L. R. Neves Distribuidora de Gás-ME
ITEM QUANT

UNID

PRODUTO

EMPRESA

PREÇO
MARCA
UNITÁRIO

1

1.99 5

b otija

Gá s d e Co zinh a - P13

L. R . Neves

67 ,6 0

U ltrag as

2

6 63

b otija

Gá s d e Co zinh a - P13

L. R . Neves

67 ,6 0

U ltrag as

3

3 99

cilin dro Gá s d e Co zinh a - P45

L. R . Neves

2 45 ,5 0

U ltrag as

4

1 33

cilin dro Gá s d e Co zinh a - P45

L. R . Neves

2 45 ,5 0

U ltrag as

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

1

40

Unid

2

40

Unid

3

8

Unid

4

160

Unid

5

160

Unid

PRODUTO

EMPRESA

Lâmina curva 14 furos, espessura 3/4, para
motoniveladora Liu Gong e Combat
Lâmina curva 13 furos, espessura 3/4, para
motoniveladora New Holland
Lâmina reversível ou corte m óvel com 10 furos;
aplicação
em
caçamba
dianteira
de
retroescavadeira Volvo BL60B.
Parafusos para lâmina reversível 10 furos;
aplicação
em
caçamba
dianteira
de
retroescavadeira Volvo BL60B.
Porca para lâmina reversível 10 furos;
aplicação
em
caçamba
dianteira
de
retroescavadeira Volvo BL60B.

Brastrak
Indústria
Brastrak
Indústria

PREÇO
MARCA
UNITÁRIO
440,00

ITR

380,00

ITR

Brastrak
Indústria

650,00

ITR

Brastrak
Indústria

2,50

FIBAM

Brastrak
Indústria

1,15

FIBAM

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 661/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Fhorma Comércio e Representações Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.116/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 10.034,48 (dez mil, trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 663/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.125/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 13.132,80 (treze mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2017
(PUBLICAÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 664/2017)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 13.297/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 031/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de lâminas para
motoniveladora e lâminas para retroescavadeira com parafusos e porcas,
destinadas a atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Defesa Civil.
Beneficiário: Brastrak Indústria, Comércio, Importação e Exportação
Ltda.-EPP

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Metinox 2004 Comercial Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.119/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 2.204,80 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos).
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 665/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 669/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: MJA Comércio Atacadista Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.117/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 31.068,72 (trinta e um mil, sessenta e oito reais e setenta
e dois centavos).

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: R Targino dos Santos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.721/2017 (1º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.877,50 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e
cinquenta centavos).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 666/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 670/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: C. Teixeira 110 Comércio de Alimentos Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.123/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 6.470,72 (seis mil, quatrocentos e setenta reais e setenta
e dois centavos).

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: JMG Representações, Comércio e Serviços Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.721/2017 (1º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 667/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Comércio de Gêneros Alimentícios Vieira Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.148/2017 (1º Pedido - ARP nº 013/2017)
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene
e limpeza, destinados às escolas e creches municipais - Secretaria
Municipal de Educação.
Valor: R$ 113.652,00 (cento e treze mil, seiscentos e cinquenta e
dois reais).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 668/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.721/2017 (1º Pedido - ARP nº
012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.713,00 (hum mil, setecentos e treze reais).
Recursos: Município
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 671/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Metinox 2004 Comercial Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 005/2017
Processo Primitivo nº: 2.243/2017
Processo Administrativo nº: 16.308/2017 (13º Pedido - ARP nº 005/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 127.081,10 (cento e vinte e sete mil, oitenta e um reais
e dez centavos).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 672/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Sant’Ana de Pirai Indústria e Comércio Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 005/2017
Processo Primitivo nº: 2.243/2017
Processo Administrativo nº: 16.313/2017 (11º Pedido - ARP nº 005/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 59.488,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta
e oito centavos).
Recursos: Município
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EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 673/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 678/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: J. R. O. Silva Produção e Organização e Sonorização
de Eventos-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2017
Processo Primitivo nº: 4.892/2017
Processo Administrativo nº: 22.728/2017 (4º Pedido - ARP nº 007/2017)
Objeto: Prestação de serviços de sonorização de médio porte para
eventos com duração de até 4 a 8 horas, destinado a atender o
evento “Desfile da Educação Infantil”, realizado no dia 28 de
setembro, no Centro do Distrito Sede do Município de Valença-RJ.
Valor: R$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta reais)
Recursos: Município

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Luz Cor Comércio de Tintas e Ferragens Eireli-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2017
Processo Primitivo nº: 5.378/2017
Processo Administrativo nº: 15.312/2017 (1º Pedido - ARP nº 008/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção
preventiva e corretiva da iluminação pública do município – Distrito
Sede e demais Distritos - Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e Defesa Civil.
Valor: R$ 54.181,75 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e um
reais e setenta e cinco centavos).
Recursos: Município.

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 674/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Cláudio L. Silva Dedetização e Desratização-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 017/2017
Processo Primitivo nº: 6.641/2017
Processo Administrativo nº: 22.727/2017 (6º Pedido - ARP nº 010/2017)
Objeto: Locação de cabines de banheiros químicos para atender
o evento “Desfile da Educação Infantil”, realizado no dia 28 de
setembro de 2017, no Centro do Distrito Sede do Município de
Valença-RJ - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Valor: R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Recursos: Município.

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 679/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Camepel Comércio de Papéis Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarif ado Municipal Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 8.302,58 (oito mil, trezentos e dois reias e cinquenta e
oito centavos).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 675/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 680/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.871/2017 (2º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais).
Recursos: Município

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarif ado Municipal Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 2.051,20 (dois mil, cinquenta e um reais e vinte centavos).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 677/2017)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 681/2017)

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: R Targino dos Santos Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.871/2017 (2º Pedido - ARP nº 012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.877,50 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e
cinquenta centavos).
Recursos: Município

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Mercearia Andrade Pinto Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarif ado Municipal Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 5.170,80 (cinco mil, cento e setenta reais e oitenta centavos).
Recursos: Município
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017
(1ª REPUBLICAÇÃO)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 682/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarif ado Municipal Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos).
Recursos: Município

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 6.641/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 017/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de 50 (cinquenta)
cabines de banheiros químicos – 30 (trinta) diárias e 05 (cinco) cabines
de banheiros químicos para pessoas com necessidades especiais – 30
(trinta) diárias, destinados a atender eventos da Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo, no Distrito Sede e demais Distritos do Município de
Valença-R J, incluindo transporte, limpeza, higienização diária e
destinação final dos resíduos gerados em local credenciado pelo INEA.
Beneficiário: Cláudio L. Silva Dedetização e Desratização-EPP
ITEM QDE UNID

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 683/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: JMG Representações, Comércio e Serviços Eireli-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 024/2017
Processo Primitivo nº: 10.185/2017
Processo Administrativo nº: 23.705/2017 (1º Pedido - ARP nº 015/2017)
Objeto: Aquisição de materiais diversos (expediente, limpeza,
etc.), destinados ao estoque do Almoxarif ado Municipal Secretaria Municipal de Administração.
Valor: R$ 1.581,00 (hum mil, quinhentos e oitenta e um reais).
Recursos: Município

1

1.500

2

150

PRODUTO/SERVIÇO

EMPRESA

Locação de 50 (cinquenta) cabines de
banheiros químicos – 30 (trinta) diárias, para
atender eventos da Secretaria Municipal de
Cláudio L. Silva
Cultura e Turismo no Distrito Sede e demais
dia
Dedetização e
Distritos do Município de Valença-RJ,
Desratização-EPP
incluindo transporte, limpeza, higienização
diária e destinação final dos resíduos em
local credenciado pelo INEA.
Locação de 05 (cinco) cabines de banheiros
químicos para pessoas com necessidades
especiais – 30 (trinta) diárias, para atender
eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Cláudio L. Silva
dia Turismo no Distrito Sede e demais Distritos Dedetização e
do Município de Valença-RJ, incluindo Desratização-EPP
transporte, limpeza, higienização diária e
destinação final dos resíduos em local
credenciado pelo INEA.

PREÇO
UNITÁRIO

90,00

113,33

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 695/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: PS Soluções e Comércio Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.834/2017 (3º Pedido - ARP nº
012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 1.713,00 (hum mil, setecentos e treze reais).
Recursos: Município

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 696/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Silveira MP Comércio e Serviços Ltda.-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 023/2017
Processo Primitivo nº: 4.618/2017
Processo Administrativo nº: 22.834/2017 (3º Pedido - ARP nº
012/2017)
Objeto: Aquisição de materiais de informática destinados a
atender a diversas secretarias municipais.
Valor: R$ 4.092,00 (quatro mil, noventa e dois reais).
Recursos: Município
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2017
(1ª REPUBLICAÇÃO)
Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 7.896/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 019/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de caminhão/equipamento
combinado de jato d’água a alta pressão com sucção por ação de vácuo
(vácuo sewer-jet), destinado a atender a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e Defesa Civil na desobstrução de bueiros coletores de águas
pluviais e redes de captação de esgoto do Município, com destinação final
dos resíduos gerados para aterro sanitário devidamente licenciado pelo INEA,
com emissão de Manifesto de Resíduo (MTR).
Beneficiário: Cláudio L. Silva Dedetização e Desratização-EPP
ITEM QDE UNID

1

PRODUTO/SERVIÇO

EMPRESA

Locação de caminhão/equipamento combinado de
jato d'água a alta pressão com sucção por ação de
vácuo (vácuo sewer-jet), com capacidade m ínim a
de arm azenagem de 6,00 m³ de material no
tanque, m angueiras de captação de 4" para
limpeza, inclusive equipe de operação – motorista
e ajudante, por um período de 12 (doze) meses - Cláudio L. Silva
1.056 hora 1.056 horas, destinado a atender a Secretaria Dedetização e
Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil na Desratização-EPP
desobstrução de bueiros coletores de águas
pluviais e redes de captação de esgoto do
Município, com destinação final dos resíduos
gerados para aterro sanitário devidam ente
licenciado pelo INEA, com em issão de Manifesto
de Resíduo (MTR).

PREÇO
UNITÁRIO

110,00

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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CONVOCAÇÃO
O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convoca
para IIª Conferência da Educação, a realizar-se em 18/10/
2017, às 18h, no CEFET, sito à Rua Voluntários da Pátria
30. Bairro Belo Horizonte – Valença/RJ CEP: 27600-000.
Maria Aparecida de Almeida
Coordenadora do Fórum Municipal de Educação

RESOLUÇÃO Nº 003/SME/2017
ANEXO ÚNICO
Aprova o Regimento da IIª Conferência
M unicipal de Educação e dá outras
providências correlatas.
A Secretária Municipal de Educação, Professora M AR IA
APARECIDA DE ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, com base
no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença e
Considerando a necessidade de institucionalizar mecanismos de
planejamento educacional participativo que garantam o diálogo como
método e a democracia como fundamento, abrangendo especialmente a
participação popular, a cooperação federativa e o regime de colaboração;
Considerando a necessidade de traduzir, no conjunto de ações
da Secretaria Municipal de Educação, políticas educacionais que
assegurem a democratização da gestão e a qualidade social da educação;
Considerando a entrega dos trabalhos referentes ao monitoramento
e a avaliação do Plano Municipal de Educação realizados pela Equipe
Técnica e pela Comissão Coordenadora devidamente constituídas;
Considerando a deliberação do Fórum Municipal de Educação,
que definiu a realização da IIª Conferência Municipal de Educação e
estabelecendo o seu regimento.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento da IIª Conferência Municipal de
Educação, nos termos do Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as publicações em contrário.
Valença, RJ , 28 de setembro de 2017.
____________________________
Secretária Municipal de Educação

Regimento da IIª Conferência Municipal de Educação
CAPÍTULO I
DO OBJETIVO, DA REALIZAÇÃO E CARÁTER
Art. 1º - A IIª Conferência Municipal de Educação tem como
atribuição a aprovação dos trabalhos referentes ao monitoramento e
avaliação do Plano Municipal de Educação, realizados pela Equipe
Técnica, nomeada através da Portaria SME, Nº 003, de 20 de abril de
2017 e pela Comissão Coordenadora, nomeada pela Portaria SME, Nº
004, de 20 de abril de 2017, com o objetivo de garantia à educação de
qualidade social, pública, gratuita e laica.
Parágrafo Único - A IIª Conferência Municipal de Educação possui caráter
deliberativo sobre os temas apresentados referentes ao monitoramento
e avaliação do PME.
Art. 2º - A IIª Conferência Municipal de Educação acontecerá em
18 de outubro de 2017, às 18h, no auditório do Cefet, sito à Rua
Voluntários da Pátria nº 30, Bairro Belo Horizonte, nesta.
Parágrafo Único – A Comissão Coordenadora será responsável pela
organização da Conferência, assumindo como Comissão Organizadora.
Art. 3º - A IIª Conferência Municipal de Educação tem como temas
para conhecimento e aprovação:
I – Consonância das metas e estratégias do PME com o PNE.
II – Análise situacional e indicadores.
III – Notas técnicas elaboradas para as inconsistências encontradas.
IV – Mensuração das metas atingidas.
V – Adequação das estratégias elaboradas.
VI – Adequação dos prazos intermediários.
VII – Proposição de ações que contribuam para a execução das metas.
Art. 4º - A IIª Conferência Municipal de Educação será presidida
por Gisele Arieira da Silva, tendo como Presidente de Honra a Secretária
Municipal de Educação.
Parágrafo Único – Na ausência da Presidente os trabalhos serão
conduzidos por outro membro da Comissão Coordenadora.
Art. 5º - A IIª Conferência Municipal de Educação contará com os
seguintes momentos: Abertura, Painéis, Debates, Sessões Plenárias e
Plenária Final.

Coordenadora do Fórum Municipal de Educação
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CAPÍTULO II
DOS PARTICIPANTES

Parágrafo Único – Em regime de votação são vetados os levantamentos
de questões de ordem.

Ar t. 6º - Poderão se inscrever como participantes da IIª
Conferência Municipal de Educação pessoas ou instituições interessadas
no monitoramento e avaliação do PME e, ainda:
a) Representantes Governamentais: 05.
b) Representantes da Sociedade Civil considerando:
b.1) Escolas Privadas: 02 diretores, 02 professores, 01 pedagogo.
b.2) Escolas Estaduais: 02 diretores, 02 professores, 01 pedagogo.
b.3) Escolas Municipais: 06 diretores, 06 professores, 06 pedagogos,
sendo 01 representante das categorias por distrito.
c) Representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação – SEPE: 02.
d) Representantes do Sindicato dos Professores do Sul Fluminense –
SINPRO/SF: 02.
e) Representantes dos Servidores Públicos Federais – CEFET: 02.
f) Representantes dos Conselhos Municipais: 01 membro por Conselho.
g) Convidados, devidamente credenciados, com direito à voz.
h) Representantes da Fundação Educacional Dom André Arcoverde, do
Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público.
i) Pessoas interessadas nas questões relativas à Educação Municipal.

CAPÍTULO VI
DA PLENÁRIA FINAL

CAPÍTULO III
DO CREDENCIAMENTO
Art. 7º - O credenciamento dos participantes da IIª Conferência
Municipal de Educação será realizado em 17 de outubro de 2017, na
Secretaria Municipal de Educação, de 9h às 11h30min e de 14h às 16h30min,
tendo como objetivo identificar os participantes e a condição de participação.
Art. 8º - O crachá de Delegado (a) na Conferência é o instrumento
que dá o direito ao voto na Plenária Final, sendo este pessoal e intransferível.
Art. 9º - Será divulgado pela Comissão Organizadora, após o
término do credenciamento, o número de Delegados (as) aptos (as) a
votar, assim como o número de convidados (as).
Art. 10 – As excepcionalidades surgidas no credenciamento serão
tratadas pela Comissão Organizadora.

Art. 16 – A Plenária Final é o momento de aprovação e deliberação.
Art. 17 – A Plenária Final é constituída de Delegados (as) e
Convidados (as).
Parágrafo 1º - Terão direito ao voto os (as) Delegados (as) devidamente
credenciados na IIª Conferência Municipal de Educação e que estejam
de posse do crachá de identificação.
Parágrafo 2º - Aos demais participantes será garantido o direito à voz.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora e apresentados para votação na Plenária.
Valença, RJ , 28 de setembro de 2017.
____________________________
Secretária Municipal de Educação
Coordenadora do Fórum Municipal de Educação

PORTARIA PMV, Nº. 667, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,
Considerando a indicação f eita através do processo
administrativo nº. 23759/17;

CAPÍTULO IV
DOS PAINÉIS

RESOLVE:

Art. 11 – Os painéis terão por finalidade promover o conhecimento
e a aprovação dos temas constantes no Art. 3º desta Resolução.
Art. 12 – Os painéis contarão com expositores para discorrer sobre
cada tema, dispondo de 05 (cinco) a 10 (dez) minutos para sua
apresentação, e mais 05 (cinco) minutos para debates com a Plenária,
assim distribuídos: 03 (três) minutos para ponderação/sugestões e 02
(dois) minutos para ressalvas.

Art. 1º - DESIGNAR, a partir desta data, o servidor MARCELO
JOSÉ DA SILVA, matrícula nº. 101.672, para atuar como fiscal de contrato
referente ao processo administrativo licitatório de nº. 23.149/2017
(destinado a execução de drenagem e desobstrução de galeria existente
no Bairro Leca, nas Ruas José Fagundes esquina das Ruas Fernando
Ferraz e Sebastião Ferreira Pinto e Ludovico Cosate, em Santa Isabel
do Rio Preto, Distrito de Valença).

Art. 13 – Cada tema apresentado terá a colaboração de um
membro da Mesa, indicado (a) pela Comissão Organizadora, ficando
este (a) responsável pelo controle de uso do tempo e pela organização
das perguntas formuladas pela Plenária.

Art. 2º - A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá sem
percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de qualquer natureza
para o servidor ora designado.

Art. 14 – A Comissão Organizadora indicará um (a) relator (a),
ficando este (a) responsável, durante a exposição, pelo resumo escrito
da fala do (a) expositor (a) de cada tema.
CAPÍTULO V
DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Art. 15 – Aos participantes dos Debates/Sessões Plenárias é
assegurado o direito de levantar questões de ordem à Mesa, sempre
que julgarem não estar sendo cumprido este Regimento.

Página 8

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 591/2017
PROCESSO Nº: 1607/2017
PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-68 E ID. N°.
05414271-6 IFP.
PERMISSION ÁRIA: ELESILDA FRANC ISCA ALVES D A SILVA,
PORTADOR DO CPF Nº. 140.400.787-30 E ID Nº. 27.192.693-2.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 05 DA PARTE INTERNA
DO MER CADO MUN ICIPAL, LOC ALIZADO NA R UA C ORON EL
BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 31/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
DECRETO Nº.149 , DE 31 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as 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 o exigir;
CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender a
população valenciana, movimentando o comércio do Município de Valença;

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 592/2017
PROCESSO Nº: 1611/2017
PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-68 E ID. N°.
05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIO: RENAN FRANCISCO ALVES DA SILVA, PORTADOR
DO CPF Nº. 140.400.767-96 E ID Nº. 29.003.546-8.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 07 DA PARTE INTERNA
DO MER CADO MUN ICIPAL, LOC ALIZADO NA R UA C ORON EL
BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 31/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 568/2017
PROCESSO Nº: 19071/2016
PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-68 E ID. N°.
05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIA: ELENICE AVILA DE SOUZA, COM CNPJ Nº.
13.375.669/0001-00, REPRESENTADA PELA ELENICE AVILA DE SOUZA,
PORTADORA DO CPF Nº.032.701.317-63. E ID Nº. 05,860.308-5.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 077 DA PARTE INTERNA
DO MER CADO MUN ICIPAL, LOC ALIZADO NA R UA C ORON EL
BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
001607/17;
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de ELESILDA FRANCISCA ALVES DA SILVA, portador (a) do CPF
nº.140.400.783-30 e ID nº.271926932, do Box nº. 05, da parte interna,
do Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim
Guimarães nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que 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;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que 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;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto 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;
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Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
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.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, 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. 6º - O permissionário (a) será solidário (a) e ficará responsável
pelo pagamento das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais
taxas de luz, água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.151 , DE 31 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outr as 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 o exigir;
CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;
CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender a
população valenciana, movimentando o comércio do Município de Valença;
CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;
CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
001611/17;
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Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de RENAN FRANCISCO ALVES DA SILVA, portador (a) do CPF
nº.140.400.767-96 e ID nº.290035468, do Box nº. 07, da parte interna,
do Mercado Municipal de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim
Guimarães nº. 195, nesta cidade.
Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.
Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:
I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que 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;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que 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;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto 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;
Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.
Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
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.
Par ágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.
Art. 5º - Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário, como pagamento mensal pela permissão, 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. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc.., que venha utilizar na sua atividade.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2017.

DECRETA
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 173, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.
“Altera dispositivo do Decreto nº. 143/
2017, que R egulamenta o PR EFISPrograma de Regularização Fiscal do
Município de Valença, instituído pela Lei
Municipal nº. 2.978/2017.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei nº. 2.978, de 13 de Julho de 2017;
CONSIDERANDO o Decreto nº. 143, de 20 de Julho de 2017;
CONSIDERANDO a Lei nº. 2.991, de 12 de setembro de 2017,
que alterou o prazo para adesão ao PREFIS-Programa de Regularização
Fiscal do Município de Valença;
DECRETA
Art. 1º - Altera o art. 2º caput, do Capítulo II DO PEDIDO DE
PARCELAMENTO, do Decreto nº. 143, de 20 de Julho de 2017, passa
vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO II
DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Art. 2º - O pedido de parcelamento será protocolado no período de 01
de agosto à 20 de outubro de 2017, no Protocolo Geral da PMV.” (NR)
Art. 2º - O art. 20, do CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, do
Decreto nº. 143, de 20 de Julho de 2017, passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 – As adesões aos parcelamentos ordinários que trata o
Decreto Municipal nº. 292, de 06 de abril de 2016, ficam suspensas
o período de 01 de agosto à 20 de outubro de 2017.”(NR)
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DECRETO Nº. 180, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017.
“Dispõe sobre alteração de trânsito em
vias públicas do Município de Valença.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a necessidade de mudança do trânsito nas
Ruas Teófilo dos Santos e Eduardo Pereira, devido ao grande fluxo de
veículos;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do trânsito para
proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes;
DECRETA
Art. 1º - O trânsito nas vias públicas abaixo indicadas, sofrerá as
seguintes alterações:
I – Fica estabelecido o sentido único de direção na Rua Teófilo dos Santos
sentido Rua Silvina Borges Graciosa, sentido Rua da Aparecida;
II – Fica estabelecido o sentido único de direção na Rua Eduardo Pereira
sentido Rua Dr. Figueiredo, sentido Rua Silvina Borges Graciosa.
Parágrafo único: A alteração estabelecida começa a viger a partir do
dia 05 de outubro de 2017.
Art. 2º - Caberá a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda
Escolar a sinalização do local, com as placas indicativas de alteração no
trânsito.
Art. 3º - Caberá a Guarda Municipal auxiliar na fiscalização da
Coordenadoria de Trânsito para o fiel cumprimento do presente Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição.
Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2017.
Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2017.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA
CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80
REGIMENTO INTERNO
PREVI-VALENÇA
CAPÍTULO I
Da organização geral, Natureza, Composição e Objetivos:
Art. 1º- Este Regimento Interno cuja finalidade é fazer cumprir os
objetivos institucionais, regulamenta os aspectos relacionados com
detalhamento da estrutura orgânica funcional do Instituto Municipal de
Previdências Social dos Servidores de Valença-RJ, doravante
denominado PREVI VALENÇA, pessoa jurídica de direito público, de
natureza autárquica, com patrimônio próprio, autonomia financeira,
patrimonial e administrativa, criada pela Lei Complementar nº 121 de 25
de Novembro de 2009, reestruturado pela Lei Complementar nº 160 de
12 de Dezembro de 2012.
Art. 2º- O PREVI VALENÇA, criado pela Lei Complementar nº 121
de 25 de Novembro de 2009, reestruturado pela Lei Complementar nº 160/
2012 de 12 de Dezembro de 2012, é constituído pelos seguintes órgãos:
I- Conselho Municipal de Previdência;
II- Diretoria Executiva
Art. 3º- Para executar seus trabalhos, cada órgão promoverá
especificações para sua área de atuação, trazendo a f orma e o
desenvolvimento de suas tarefas, objetivos e finalidades.
Parágrafo Único: É de responsabilidade dos órgãos descritos no art 2º
o desempenho de todas as atividades e atribuições de sua competência.
Art. 4º- O PREVI VALENÇA tem por objetivo:
I- Captação, Administração e controle (assegurar) de recursos para
cobertura de prestações de natureza previdenciária, em caso de
contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar os meios
de subsistência de seus segurados.
II- Analisar, emitir pareceres e homologar sobre os seguintes casos: (art
15 da LEI 160)
a. Aposentadoria por tempo de serviço;
b. Aposentadoria por idade;
c. Aposentadoria por invalidez;
d. Aposentadoria compulsória;
e. Aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais ou
proporcionais;
f. Pensão;
g. Auxílio doença;
h. Salário maternidade;
i. Auxílio reclusão;
j. Abono permanência.
III-Acompanhamento dos processos de perícia médica, emitindo parecer
técnico e jurídico;
IV- Elaborar e efetuar pagamento da folha dos aposentados, pensionistas
e dos servidores públicos municipais afastados por doenças típicas
ocupacionais ou acidente do trabalho;
V- Acompanhar e orientar os servidores da ativa, pensionistas, no que
diz respeito as suas aposentadorias e/ou pensões;
VI- Avocar, para análise processos sobre conflitos de competência entre
órgãos que compõe a administração municipal, ou quando necessário,
unificar as decisões, administrativas sobre aposentadoria, pensão;
VII – Promover, gerenciar e controlar recursos oriundos de compensação
previdenciária entre regimes de Previdência Social.
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VIII- Desenvolver uma cultura previdenciária entre os segurados do
sistema previdenciário municipal utilizando-se para tanto de ferramentas
de comunicação, informação e intercambio e promovendo simpósios,
seminários, fóruns e encontros.
IX- Outras atividades correlatas ao seu ramo de atuação.
CAPÍTULO II
Da Competência dos Órgãos
Art. 5º - A composição, competências, as atribuições e formas de atuação
do Conselho Municipal de Previdência serão dispostas em Regime Próprio.
Parágrafo Único – As decisões do Conselho Municipal de Previdência de
natureza normativa e de caráter administrativo serão divulgadas mediante
resoluções assinadas pelo seu Presidente e demais conselheiros.
Art. 6º - A diretoria Executiva do PREVI VALENÇA incumbe a
gestão dos serviços e será composta por um Diretor Executivo; um Diretor
Jurídico; um Diretor Financeiro, um Diretor Contábil, um Diretor de
Benefícios, dois Assessores Administrativo, todos indicados e nomeados
pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 7º- O exercício do cargo de Diretor Executivo ocorrerá por
profissional de curso superior, reputação ilibada, prof undos
conhecimentos em gestão pública e atividades correlatas, sendo este o
responsável pela direção geral do PREVI VALENÇA.
Parágrafo único – Subordinam-se ao Diretor Executivo, hierarquicamente,
os demais Diretores do PREVI VALENÇA, e os demais ocupantes de
cargos na autarquia.
Capítulo III
Da Competência da Diretoria Executiva
Art. 8º- Ao Diretor Executivo Compete:
I- C umprir e fazer cumprir legislação, este Regimento Interno,
regulamentos e as Deliberações do Conselho Municipal de Previdência;
II- Exercer a coordenação das atividades administrativas e operacionais,
orientação e supervisão de todos os setores e órgãos do PREVI VALENÇA;
III- Exercer a função de ordenador de despesas;
IV- Assinar convênios, contratos, acordos, ajustes e quaisquer
documentos que envolva responsabilidade do PREVI VALENÇA;
V- Dar parecer conclusivo em assuntos que requeiram seu despacho;
VI- Assinar toda e qualquer correspondência à ser encaminhada;
VII- Assinar junto com o Diretor Financeiro cheques que demandem
pagamento de despesas em nome do PREVI VALENÇA;
VIII- Representar junto ao Poder Executivo a realização de concurso
público para fins de preenchimento de vagas existentes, dar posse aos
concursados ou nomeados em cargo de comissão;
IX- Representar junto ao Conselho Municipal de Previdências pela destituição
de qualquer servidor que cometer infrações previstas neste Regimento;
X- Apresentar relatórios e prestações de contas das atividades das Diretorias
do PREVI VALENÇA e submetê-los ao Conselho Municipal de Previdência;
XI- Apresentar proposições para a melhoria do Instituto;
XII- Solicitar a inserção de matérias de cunho administrativo e operacional
pertinentes nas plenárias do Conselho Municipal de previdências;
XIII- Preparar em tempo hábil os documentos relacionados a orçamento,
programa, planejamento, plano plurianual, e similares para
reconhecimento e aprovação do Conselho Municipal de Previdência;
XIV- Expedir atos administrativos, normas internas, comunicados e avisos
que garantam o pleno e eficaz funcionamento da autarquia;
XV- Submeter a apreciação do Conselho Municipal de Previdências a
Política Anual de Investimentos;
XVI- Aprovar seu Regimento Interno;
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XVII- Expedir manuais, cartilhas, ordens de serviço e de propaganda,
seja ela escrita, falada ou televisionada;
XVIII- Solicitar ao Chefe do Poder Executivo servidores para o desempenho
de tarefas junto ao PREVI VALENÇA sempre que necessário;
XIX- Promover a execução das atividades auxiliares de limpeza,
conservação das instalações e equipamentos, arquivo geral, telefonia,
reprografia, transporte, protocolo e comunicação administrativa.
Art. 9º- Caberá ainda ao Diretor Executivo designar, nomear e
autorizar entre seus Diretores subordinados:
I- Responsável pela criação de cadastro de fornecedores;
II- Nomear Comissão para Licitações de interesse e necessidade da Autarquia;
III- Preenchimento dos Demonstrativos exigidos pelo Ministério de
Previdência Social;
IV- Responsável pela Política Anual de Investimentos, desde que
Certificado para este fim;
V- Preenchimento e alimentação das informações ao Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro através de Sistema Eletrônico e Digital;
VI- Autorizar a concessão de diárias para o desempenho de função ou
representação fora do âmbito do Município de Valença;
VII- Responsável pelos Bens Patrimoniais e Bens em Almoxarifado desta
Autarquia.
Art. 10º- O cargo de Diretor Financeiro deverá ser exercido por
profissional com graduação em Economia e registro no CORECON , e
na falta deste, graduação em Administração ou Ciências Contábeis, e
ainda com CPA – 10.
Ao Diretor Financeiro compete:
a. Programar, orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos em sua
área de atuação;
b. Responsabilizar-se por todas as atividades administrativas, financeiras,
serviços gerais, documentação, arquivo e estatística;
c. Emitir parecer sobre problemas pertinentes à organização
administrativa e financeira por iniciativa própria;
d. Opinar sobre processos licitatórios de obras ou serviços;
e. Elaborar Editais e Avisos sobre assuntos relacionados à sua área de
competência;
f. Efetuar os pagamentos deliberados com anuência do Diretor Executivo;
g. Controlar as operações bancárias do PREVI VALENÇA, realizando o
acompanhamento das aplicações financeiras, resgates, saldos,
transferências, depósitos e outros, inclusive rendimentos bancários;
h. Apresentar quinzenalmente, ou antes, demonstrativos de saldos,
despesas efetuadas, previsões de gastos e outros assuntos pertinentes;
i. Encaminhar todos os expedientes que lhe forem encaminhados;
j. Desenvolver as atividades de tesouraria;
k. Assinar em conjunto com o Diretor Executivo as despesas orçadas,
demais contar a pagar e cheques;
l. Promover a compensação previdenciária;
m. Manter um sistema de informação do mercado financeiro capaz de
permitir uma decisão racional de investimento;
n. Promover a aquisição, guarda, distribuição e controle do material de
consumo e permanente do PREVI VALENÇA;
o. Manter os Conselheiros e o Diretor Executivo informados sobre a
situação financeira do PREVI VALENÇA;
p. Executar outras atividades correlatas.
Art. 11º- O Cargo de Diretor Contábil será exercido por profissional
de nível superior, de no mínimo 04(quatro) anos, e, registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
Ao Diretor Contábil, compete:
I- Atividades Contábeis:
a. Verif icação, preparo e escrituração de documentos sujeitos a
lançamentos contábeis, através do método de partilha dobrada,
promovendo o controle da receita e despesa;

Edição 898 - 03/10/2017

Prefeitura Municipal
de Valença-RJ
b. Controlar a atividade econômica financeira da autarquia através da
contabilidade geral e elaborar a prestação de contas do PREVI VALENÇA;
c. Preparar e conferir todos os relatórios e quadros constantes do
balancete e do balanço da Autarquia;
d. Elaborar balancetes e demais quadros que se fizerem parte da
prestação de contas, bem como balanço geral de acordo com a legislação;
e. Avaliar o sistema contábil da autarquia para o aperfeiçoamento do
controle gerencial, contábil e fiscal;
f. Atualizar-se e sugerir alterações quanto aos procedimentos da autarquia
frente a legislação contábil e fiscal;
g. Processar a contabilidade geral e de custos da autarquia bem como
todos os demais procedimentos contábeis, fiscais e legais;
h. Elaborar a prestação de contas institucional;
i. Avaliar os documentos em uso e orientar os usuários sobre suas
especificações e finalidades;
j. Apoiar outros setores nas atividades administrativas e de levantamento
de dados, documentos e treinamento de servidores;
k. Manter os conselheiros e o Diretor Executivo informados sobre a
situação contábil do PREVI VALENÇA;
l. Emitir e assinar notas de empenho de acordo com a legislação;
m. Emitir guias para recolhimento de tributos, taxas, impostos e
contribuições de sua responsabilidade;
n. Promover a cobrança de valores devidos ao PREVI VALENÇA;
o. Desenvolver outras atividades correlatas.
II- Atividades de Controle Interno:
a. Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar processos bem como a gestão
orçamentária, financeira e patrimonial do PREVI VALENÇA;
b. Elaborar, apreciar e submeter ao Diretor Executivo, estudos e propostas
de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da
execução das despesas;
c. Acompanhar e monitorar o controle do custo operacional, execução
física e financeira dos projetos do PREVI VALENÇA;
d. Cadastrar processos, bem como os demais atos de expediente;
e. Assessorar o Diretor Executivo, através de estudos e propostas que
objetivem a melhoria da autarquia;
f. Manter registro sobre os processos de licitação;
g. Emitir relatório por ocasião de encerramento do exercício, sobre as
contas e balanço geral do PREVI VALENÇA;
h. Cuidar para que as informações de cunho financeiro e contábil sejam
encaminhados aos órgãos fiscalizadores nos prazos esperados;
i. Desempenhar outras atividades correlatas.
Art. 12º- O cargo de Diretor Jurídico será exercido por profissional
de nível superior, graduado em Direito e regularmente inscrito na OABOrdem dos Advogados do Brasil. Ao Diretor Jurídico compete:
I- Examinar as circunstâncias dos litígios e das denúncias que envolvam
o PREVI VALENÇA, para investigar os fatos referentes ao caso,
preparando defesa ou acusação para apresenta-la ao tribunal;
II- Representar o PREVI VALENÇA em juízo ou fora dele por Procuração
outorgada pelo Diretor Executivo, acompanhando o processo , prestando
assistências jurídicas, apresentando recursos em qualquer instância,
comparecendo a audiência e outros atos, para defender direitos e
interesses da autarquia;
III- Redigir e elaborar para o PREVI VALENÇA, documentos jurídicos
tais como: contratos, minutas, procurações, bem como emitir pareceres
sobre questões de natureza previdenciárias, administrativas, fiscais, civis,
comerciais, trabalhistas, penais, licitatórias e outros;
IV- Dar orientação aos beneficiários do PREVI VALENÇA conforme norma
a ser estabelecida pelo Diretor Executivo, com anuência do Conselho
Municipal de Previdência;
V- Retirar os processos com autorização do Diretor Executivo para
examinar e dar os devidos pareceres;
VI- Assessorar o Conselho Municipal de Previdência, quando se fizer necessário;
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VII- Reunir, classificar, guardar e conservar toda a legislação e
jurisprudência de interesse do PREVI VALENÇA;
VIII- Executar outras atividades correlatas.

XVIII- Realizar a conferência de toda documentação entregue pelos
segurados para atendimento de pleitos previdenciários;
XIX- Desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 13º- O cargo de Diretor de Benefícios será exercido por
profissional de nível superior, de no mínimo (04) quatro anos,
preferencialmente, com habilitação em ciências humanas.
Ao Diretor de Benefícios compete:
I- Coordenar e supervisionar os atendimentos aos beneficiários da
autarquia na área de benefícios cuidando para que seja efetuado de
forma ágil e eficaz;
II- Elaborar folha de pagamento;
III- Prestar informações ao médico perito sobre a situação do segurado
junto a autarquia;
IV- Fornecer dados quando solicitado, para estatística de beneficiários
ativos e inativos;
V- Manter atualizada a pasta individual de cada segurado, quanto aos
beneficios concedidos aos dependentes legais;
VI- Colaborar com o serviço de perícia médica e auditoria de contas, prestando
informações e subsídio necessários ao desempenho destas funções;
VII- Autorizar a realização da perícia médica quando se for necessário;
VIII- Coordenar o recenseamento dos segurados ativos, inativos e pensionistas;
IX- Promover integração funcional da autarquia;
X- Executar atividades relacionadas à concessão de bolsa educacional
a estagiários, adotando as medidas legais e administrativas cabíveis;
XI- Propor e coordenar a execução de reavaliações atuaria periódicas
da autarquia;
XII- Manter o cadastro de servidores inativos, pensionistas e beneficiários
atualizado, fornecendo informações necessárias ao acompanhamento
e controle de prestação de benefícios, de acordo com as normas
estabelecidas;
XIII- Controlar a manutenção da qualidade de beneficiário;
XIV- Compilar os dados específicos que se prestem ao controle e ao
cálculo das reservas matemáticas;
XV- Desenvolver estudos sobre as despesas com benefício (financeiro) ;
XVI- Executar outras atividades correlatas.

Art. 15º- São atribuições comuns aos cargos de Diretoria Executiva:
a. Planejar as atividades da área sob sua responsabilidade, delineando
diretrizes e metas a serem atingidas pelos órgãos que compõem;
b. Consolidar os programas de trabalho e as propostas orçamentárias
dos órgãos que integram a sua área, bem como sugerir modificações
que devam ser introduzidas no orçamento em vigor;
c. Providenciar para que sua área disponha de recursos humanos e
materiais necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
d. Dirigir, os recursos do PREVI VALENÇA que estejam sob sua
responsabilidade, controlando as despesas da área e promovendo
redução de custos;
e. Aferir, sistematicamente, o desempenho dos órgãos que lhe são
subordinados, tomando as medidas corretivas, julgadas convenientes;
f. Cumprir e fazer cumprir os atos normativos;
g. Propor alterações na estrutura organizacional das unidades sob sua
responsabilidade;
h. Preparar os relatórios de atividade da área.

Art. 14º- O cargo de Assessor Administrativo será exercido por
profissional, de caráter ilibado, com formação de nível médio e aptidão
para o desenvolvimento de tarefas administrativas. A ele compete:
I- Praticar todos os atos que lhe forem outorgados;
II- Apreciar e opinar sobre problemas pertinentes à organização de sua
área de atuação;
III- Apresentar, quando solicitado relatório e ou documentos executados
em sua área;
IV- Decidir sobre assuntos de sua área de alçada;
V- Controlar a entrada e saída de processos, documentos, ofícios,
correspondências no âmbito de sua área de competência;
VI- Digitação de documentos;
VII- Desenvolver os trabalhos de secretaria e prestar assessoramento
aos demais Diretores da autarquia;
VIII- Providenciar e controlar as requisições de passagens e registrar as
diárias referentes às viagens a serviço;
IX- Propor elaboração de formulários e impressos, de acordo com os
padrões definidos;
X- Desenvolver outras atividades correlatas;
XI- Estabelecer a prioridade de execução de serviços, observando o que for
determinado pelo seu diretor e os recursos humanos e materiais disponíveis;
XII- Realizar atividades de atendimento aos segurados e aos cidadãos;
XIII- Cuidar do arquivamento de peças e documentos;
XIV- Protocolar ofícios e demais documentos;
XV- Realizar diligência por determinação da Diretoria Executiva;
XVI- Receber materiais adquiridos pela autarquia;
XVII- Dar recepção a todos os pleitos de natureza previdenciária
formulados pelos segurados do PREVI VALENÇA;
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Art. 16º- são atribuições dos demais ocupantes de cargos no
PREVI VALENÇA:
a. Cumprir o horário de trabalho estabelecido pela autarquia;
b. Conhecer e cumprir as normas estabelecidas pelo PREVI VALENÇA;
c. Criar, sugerir e desenvolver ideias visando a racionalização e a melhoria
da qualidade dos serviços executados;
d. Conscientizar-se da importância de sua participação na obtenção dos
objetivos da autarquia;
e. Adaptar-se ao trabalho, tanto na execução de suas atividades
funcionais como no relacionamento interpessoal inerente ao mesmo;
f. Desenvolver seus conhecimentos através de programas de treinamento
estabelecido no PREVI VALENÇA;
g. Cooperar com os demais setores do PREVI VALENÇA;
h. Saber que o PREVI VALENÇA existe para atender às necessidades
de seguridade e bem estar dos servidores segurados e dos beneficiários,
trabalhando objetivamente para isso;
i. Zelar pelos bens matérias do PREVI VALENÇA, utilizando-os de maneira
adequada, além de mantê-los em perfeito estado de conservação.
j. Zelar pelos bens patrimoniais e financeiros do PREVI VALENÇA;
k. Cumprir as tarefas referentes ao seu cargo;
l. Atender com cortesia, educação, presteza e segurança.
CAPÍTULO IV
Da Perícia Médica
Art. 17º- A Perícia Médica do PREVI VALENÇA será gerenciada
pelo Diretor de Benefícios e obedecerá a parâmetros, regulamentos e
ordens de serviço por este proposto na forma do regulamento.
Art. 18º- O procedimento para afastamento do servidor por doença
típica, ocupacional e de acidentes de trabalho será disciplinado através
de enquadramento, comprovação e controle de atestados médicos.
Art. 19º- A concessão pecuniária será de responsabilidade do
município quando o afastamento por doença típica, ocupacional ou
acidente de trabalho for igual ou menor a 30 (trinta) dias.
§1º Em se tratando de doenças ocupacionais e ou de acidente do trabalho
o município deverá encaminhar ao PREVI VALENÇA num prazo máximo
de setenta e duas horas cópias de CAT - Comunicado de Acidente do
Trabalho, relatório da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA instituído com a devida análise técnica/médicas, juntamente com
cópia do atestado para arquivo e consultas futuras.
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§2º Em caso de reincidência pela mesma lesão, caberá ao órgão de
lotação a obrigatoriedade de reencaminhamento com a observação da
origem da lesão.
Art. 20º- Para enquadramento de doença de trabalho e ou
ocupacional, o órgão responsável pelo encaminhamento da CAT ao PREVI
VALENÇA deverá verificar se todas as informações técnicas/médicas e
testemunhas, constam no corpo do relatório da CIPA. O PREVI VALENÇA
por sua vez, só habilitará a comunicação após efetuar a análise administrativa
e conferir se constam os pareceres técnicos médicos conclusivos.
Art. 21º- Em caso de impossibilidade do exercício da função por
parte do acidentado ou portador de doença ocupacional, o médico perito
em conjunto com o médico do trabalho, poderá sugerir a mudança
temporária ou permanente de função, de acordo com a origem do servidor,
f icando a cargo do Poder Executivo e do Poder Legislativo a
responsabilidade pela publicação do ato.
Art. 22º- Havendo dúvida ou informação incompleta tanto no
atestado quanto no CAT, o PREVI VALENÇA solicitará esclarecimentos
aos responsáveis pela emissão, sendo de obrigação do órgão emissor
corrigir ou esclarecer tais documentos no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, e em caso negativo, deverá PREVI VALENÇA indeferir o documento
devolvendo-o ao setor competente, ficando o município responsável pelos
dias afastados até a resolução da falha existente.
Art. 23º- O PREVI VALENÇA por ocasião da necessidade e
interesse deverá optar pela contratação de profissional perito, na forma
da Lei nº 8666/93.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 24º- O PREVI VALENÇA reger-se-á pelas disposições deste
Regimento no que couber sem prejuízo das disposições constitucionais
e legais e vigor.
Art. 25º- O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante
proposta do Diretor Executivo ou do Conselho Municipal de Previdência.
§1º Sem prejuízo do artigo em epígrafe este Regimento Interno será
revisto pelo Conselho Municipal de Previdência a fim de mantê-lo
atualizado aos objetivos e finalidades, bem como as alterações e
mudanças da legislação vigente.
§2º Os casos omissos e as dúvidas sugeridas na aplicação deste
Regimento serão dirimidas pelo Diretor Executivo do PREVI VALENÇA.
Art. 26º- O expediente e os horários de funcionamento do PREVI
VALENÇA serão baixados pelo Diretor Executivo.
Art. 27º- O PREVI VALENÇA poderá conceder bolsa aos estagiários
na forma de convênio com Instituição de Ensino Superior objetivando o
desenvolvimento profissional dos acadêmicos, bem como da autarquia.
Art. 28º- Os cargos da Diretoria Executiva são de livre nomeação
e exoneração do Prefeito Municipal, o qual atentará para os critérios
exigidos, necessários para os cargos mencionados neste Regimento.
Art. 29º- Este Regimento entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.
Valença, 12 de Julho de 2017.
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela.
Diretor Executivo- PREVI VALENÇA
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LEI N.º 2.996/2017 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 66/2017 – VEREADOR SAULO BREVES BEILER)
Dispõe sobre a criação do Programa Festival
de Música Estudantil de Valença (FEMEVA)“Rosinha de Valença”, voltado aos alunos da
rede pública e particulares de ensino, sendo
inserido no Calendário Oficial de Eventos do
Município, e dá outras providências.
Art. 1º Fica criado o Programa Festival de Música Estudantil de
Valença (FEMEVA) - “Rosinha de Valença” voltado aos alunos da rede
de ensino de Valença.
Parágrafo único. O evento constará do Calendário Oficial de Eventos
de Valença e também dos calendários escolares.
Ar t.2º O Festival será destinado aos alunos das escolas
municipais, estaduais e particulares.
Art.3º Somente poderá inscrever-se no Festival, os alunos
comprovadamente matriculados e com regular f requência nos
estabelecimentos educacionais descritos no artigo anterior.
Art. 4º O Programa de que trata esta Lei será desenvolvido
anualmente no mês de setembro, mês em que se comemora o aniversário
da cidade, pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal
de Cultura, que deverão constituir uma comissão encarregada para a
organização do evento.
§ 1º A comissão organizadora elaborará regulamento próprio para o
desenvolvimento do festival e a solução de possíveis dúvidas ocorridas
durante o acontecimento.
§ 2º As inscrições serão realizadas em locais determinados pela comissão
organizadora, sendo dispensada a cobrança de qualquer valor aos estudantes.
Art. 5º O Poder Executivo, promoverá toda a divulgação possível
ao sucesso do empreendimento, inclusive buscando patrocínio com
entidades privadas para premiar aos ganhadores (primeiro, segundo e
terceiro colocados).
Parágrafo único. Fica vedada a participação como patrocinador:
I- fábricas ou marcas de cigarro;
II- fabricantes de bebidas ou bebidas de qualquer teor alcoólico.
Art. 6º As despesas decorrentes da realização do festival que não
forem cobertas por patrocinadores, ocorrerão através de dotação própria.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 21 de Setembro de 2017.
Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE
David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler
VICE - PRESIDENTE
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 27/09/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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