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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
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PREGÃO PRESENCIAL
Nº 019/2017/FMS
Processo Administrativo nº: 14827/2017/FMS
Objeto: Aquisição de 02(dois) veículos tipo Van destinados a
atender a Secretaria de Saúde.
Tipo de licitação: menor preço
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: 26 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.
Aline de Oliveira
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 662/2017)
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ.
Contratado: Lattanzi Comércio de Produtos de Limpeza e
Descartáveis Ltda.-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 021/2017
Processo Primitivo nº: 10.196/2017
Processo Administrativo nº: 19.134/2017 (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$ 39.802,00 (trinta e nove mil, oitocentos e dois reais).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 792/2017)
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: 23.661/2017 (7º Pedido - ARP nº
010/2017)
Objeto: Locação de cabines de banheiros químicos e cabines de
banheiros químicos para pessoas com necessidades especiais,
para atender o evento “XI Carnaval Antigo”, que será realizado
nos dias 13, 14, 20 e 21 de outubro de 2017, no Distrito de
Conservatória (6º Distrito do Município de Valença-RJ) - Secretaria
Municipal de Cultura e Turismo.
Valor: R$ 1.893,32 (hum mil, oitocentos e noventa e três reais e
trinta e dois centavos).
Recursos: Município.

Edição 900 - 10/10/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
Processo Administrativo nº: 23.149/2017
Objeto: Contratação de empresa destinada a realizar a obra de
drenagem e desobstrução de galeria existente no Bairro da Leca,
no Distrito de Santa Isabel do Rio Preto (3º Distrito do Município
de Valença-RJ), nas ruas José Fagundes, esquina das ruas
Fernando Ferraz e Sebastião Ferreira Pinto e Ludovico Cosate,
com fornecimento de material e mão de obra.
Tipo de licitação: Menor valor global.
Informações: (24) 2452.4425 – e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 07 de novembro de 2017,
às 09:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
-Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
licitacoespmvrj@gmail.com
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Marco Valério Cardoso Nackly
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 560/2017
PROCESSO Nº: 18949/2016
PERM ITENTE: LUIZ FER NANDO FURTADO D A GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.67768 E ID. N°. 05414271-6 IFP.
PERMISSIONÁRIO: PEDRO DIAS SIQUEIRA, PORTADOR DO
CPF Nº. 694.003.427-72 E ID Nº. 05.430.062-9.
OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 062 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA
CORONEL BENJAMIM GUIMARÃES N°. 195 , VALENÇA-RJ.
DATA: 07/07/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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AMA
Nos dias 17 e 18 de outubro a
Secretaria Municipal de Educação realizará,
nas turmas do 3º ano / Ensino Fundamental,
a AMA (Avaliação Municipal de Avaliação),
com o objetivo de diagnosticar, medir,
avaliar e, a partir dos resultados obtidos,
propor ações assertivas, redesenhar a
proposta pedagógica, alinhar a unidade
escolar com as habilidades e competências
que os alunos precisam adquirir.
RESOLUÇÃO Nº 004/SME/2017
Estabelece normas e procedimentos de
matrícula para ingresso e permanência
de alunos nas Escolas/Creches da Rede
Municipal de Ensino, para o ano letivo de
2018, e dá outras providências.
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 o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, em seu
artigo 11, inciso III, no que se refere ao planejamento do ingresso e
permanência dos alunos nas Escolas/Creches vinculadas à Secretaria
Municipal de Educação.
Considerando a necessidade de atender, satisfatoriamente, a
demanda, face à crescente procura por vagas na Rede Municipal de Ensino.
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer as normas e procedimentos relativos ao
ingresso e permanência dos alunos nas Escolas/Creches da Rede
Municipal de Ensino para o ano letivo de 2018.
Art. 2º - Atribuir à Direção e à Secretaria de cada Escola/Creche
Municipal a responsabilidade de acompanhar, orientar e avaliar todo o
processo de matrícula.
Art. 3º - Definir a renovação da matrícula dos alunos das Escolas/
Creches vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo
de 2018 o período compreendido entre 23 de outubro a 10 de novembro
de 2017.
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Art. 4º - Delimitar para os alunos ingressantes nas Escolas/
Creches vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, o período de
pré-matrícula, de 14 de novembro a 04 de dezembro de 2017 e o período
de matrícula, de 08 a 30 de janeiro de 2018.
Art. 5º - A matrícula na Educação Infantil deverá ser feita em:
I – Creches: 4 (quatro) meses de idade até 3 (três) anos e 11 meses
completos ou a completar até 31 de março de 2018;
II – Escolas - Pré-escola: 4 a 5 anos completos ou a completar até 31 de
março de 2018.
§ 1º - Ao matricular-se na Creche, a criança terá horário integral, de 7h às 16h.
§ 2º - Na hipótese de falta não justificada por mais de 15 (quinze) dias
letivos consecutivos em qualquer período do ano letivo, nas Creches,
ocorrerá a suspensão imediata da matrícula, tendo em vista a grande
demanda de vaga, de acordo com o Termo de Compromisso assinado
pelo responsável legal no início do ano letivo.
§ 3º - Na hipótese de haver matrícula confirmada e o não comparecimento
no prazo improrrogável nos primeiros 15 (quinze) dias letivos, sem
justificativa, a matrícula será cancelada, de forma a atender ao princípio
de garantia e acesso à Educação Básica.
§ 4º - Perderá o direito à vaga, a criança cujo responsável legal não
comparecer no prazo previsto para a matrícula, estabelecido no art. 4º
desta Resolução.
Art. 6º - O ingresso no (1º) primeiro ano do Ensino Fundamental
dar-se-á à criança com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia
31 de março de 2018.
Art. 7º - Somente poderá optar pelo Ensino Fundamental da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) o aluno que tiver 15 (quinze) anos
completos ou a completar até 31 de março de 2018, independente do
semestre letivo.
§ 1º – A pré-matrícula e a matrícula devem ser feitas pelo responsável
legal, caso o aluno seja menor de 18 anos.
§ 2º - A mãe adolescente (não emancipada) somente poderá realizar a
matrícula da criança, se acompanhada de seu responsável legal.
Art. 8º - No ato da inscrição da pré-matrícula para todas as
modalidades, os interessados deverão apresentar original e xerox de:
I – certidão de nascimento ou identidade;
II – comprovante de residência atualizado em nome do responsável legal
ou declaração de próprio punho pelo proprietário do imóvel.
§ 1º - Nas Creches, haverá preferência aos responsáveis legais que
possuem vínculo empregatício e à mãe adolescente matriculada na rede
pública de ensino, mediante documento comprobatório que deverá ser
apresentado no ato da pré-matrícula.
§ 2º - No ato da pré-matrícula o responsável legal deverá declarar se o
aluno é portador de necessidade educacional especial, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº
3.289, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União,
de 21 de dezembro de 1999, alterada pelo Decreto nº 5.296, de 02 de
dezembro de 2004, quando for o caso.
Ar t. 9º - É vedada a cobrança de quaisquer custos ou
emolumentos no ato da matrícula, sendo a infração, sujeita a sanções
civis, penais e administrativas previstas na legislação vigente.
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Art. 10 – A distribuição das vagas por Escola será realizada
observando-se a disponibilidade física de cada unidade e será levado
em conta, também, os seguintes critérios:
I – Preferência aos alunos com necessidades especiais, conforme
estabelecido no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei
Municipal nº 2.751, de 19 de fevereiro de 2014;
II – Proximidade da residência, conforme estabelecido no art. 53 do
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Decreto Municipal nº 57, de
04 de abril de 2011.
Parágrafo Único – Havendo vaga na Escola Municipal próxima à
residência, não será autorizado transporte público municipal para a
matrícula efetuada em outra unidade escolar, exceto credencial para
utilização do transporte coletivo, quando for o caso.
Art. 11 – A distribuição das vagas por Creche será realizada
observando-se a disponibilidade física de cada unidade e será levado
em conta, também, os seguintes critérios:
I – Preferência aos alunos com necessidades educacionais especiais,
conforme estabelecido no Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente
e na Lei Municipal nº 2.751, de 19 de fevereiro de 2014;
II – Proximidade da residência, conforme estabelecido no Art.. 53 do
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Decreto Municipal nº 57, de
04 de abril de 2011.
III – Preferência aos responsáveis legais que possuem vínculo
empregatício, mediante documento comprobatório que deverá ser
apresentado no ato da pré-matrícula.
IV – Preferência para a mãe adolescente matriculada na rede pública de
ensino, mediante documento comprobatório que deverá ser apresentado
no ato da pré-matrícula.
Art. 12 – A efetivação da matrícula deverá respeitar o quantitativo
mínimo de 20 (vinte) alunos por turma.
Parágrafo Único – Os casos que não se enquadrarem no caput deste
artigo, deverão ser levados ao conhecimento da Secretaria Municipal de
Educação para análise e posterior autorização.
Art. 13 – No ato da matrícula, o responsável legal deverá apresentar
xerox acompanhada do original dos documentos listados abaixo:
I – Identidade do responsável legal e CPF;
II – Histórico escolar ou declaração da Escola em que estudou;
III – 1 (um) retrato 3 x 4;
IV – Cartão de vacinação (identificação e os registros da vacina);
V – Cartão do SUS e do plano de saúde, se for o caso;
VI – Atestado médico para a prática de Educação Física;
VII – Comprovante de residência em nome do responsável legal ou
declaração de próprio punho pelo proprietário do imóvel.
VIII – No caso de aluno portador de necessidade educacional especial,
documento que comprove a deficiência declarada no ato da pré-matrícula.
§ 1º - No ato da matrícula os itens I, IV, V, VI, VII deverão ser verificados
e atestados pelo responsável pela matrícula;
§ 2º - Somente serão consideradas, para efeito de caracterização, de
candidato com necessidade educacional especial, as determinações legais
contidas no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004.
Art. 14 – No ato da matrícula o responsável legal deverá:
I - Assinar autorização do uso de imagem;
II - Listar as pessoas autorizadas a retirar a criança da unidade escolar,
mediante apresentação de documento com foto.
Art. 15 – Tornar público os critérios de pontuação e o cronograma
das ações destinadas aos procedimentos para preenchimento nas vagas
das Escolas/Creches do ano letivo de 2018.
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§ 1º – As Escolas/Creches deverão encaminhar cópia do quadro de vagas
por turma e turno para a Secretaria Municipal de Educação, por
memorando, impreterivelmente até o dia 08 de dezembro de 2017.
§ 2º - Após análise da Supervisão Escolar, que ocorrerá no prazo de 15
de dezembro a 21 de dezembro de 2017,a divulgação dar-se-á de forma
ampla e de fácil acesso aos interessados.
§ 3º Em 03 de janeiro de 2018, cada Escola/Creche deverá divulgar o
quadro de vagas existentes, por turma e turno, para o ano letivo de 2018.
Art. 16 – A listagem de espera de vagas terá validade somente
no ano letivo em curso (2018).
Art. 17 – Nenhum aluno que não esteja devidamente matriculado
poderá estar em sala de aula. Somente após a realização da matrícula o
aluno poderá frequentar as aulas.
Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 19 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Valença, 09 de outubro de 2017
Maria Aparecida Almeida
Secretária Municipal de Educação

ERRATA
Errata para corrigir erro material, na Portaria nº. 657, de 19 de
Setembro de 2017, publicada no Boletim Oficial Edição Nº. 896, no dia
26 de Setembro de 2017, página 6. ONDE SE LÊ: matrícula nº. 143.715,
LEIA-SE: matrícula nº. 115.720. Desta forma, torna-se necessária sua
republicação.

PORTARIA PMV, Nº. 657, DE 19 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 os termos do processo administrativo nº. 10866/2017;
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 25 de maio de 2017, o Sr.
RICARDO TOLEDO GUIMARÃES, matrícula nº. 115.720, do cargo efetivo
de Agente Educador I, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 25 de maio de 2017, revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 19 de setembro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 672, DE 04 DE OUTUBRO 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;
Considerando o art. 138 da Lei Complementar nº. 28/99 e;
Considerando os termos da Lei nº. 2.969, de 13 de Junho de
2017, que Institui Comissão Especial de Revisão dos Códigos Municipais
de Posturas, Tributário, Obras e Lei de Parcelamento do Solo e ainda,
concede “JETON” por reunião, aos servidores integrantes da Comissão;
Considerando a Portaria nº. 592, de 11 de Julho de 2017;
RESOLVE:
Art. 1° - DESTITUIR, a partir desta data, a servidora Eliane Maria
de Oliveira Maia como membro da 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.
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DECRETO Nº. 92, DE 07 DE JULHO DE 2017.
“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado Municipal,
e dá outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público 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;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as demais disposições em contrário.

CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
0018949/2016;

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

DECRETA

Gabinete do Prefeito, 04 de outubro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de PEDRO DIAS SIQUEIRA, portador (a) do CPF nº. 694.003.427-72 e
ID nº. 05430062-9, do Box nº. 62, da parte interna, do Mercado Municipal
de Valença, localizado na Rua Coronel Benjamim Guimarães nº. 195,
nesta cidade.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 673, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017

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.

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,

Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:

Considerando os termos do processo administrativo nº. 24340/17;
RESOLVE:
Art. 1º- DESCREDENCIAR, a partir do dia 03 de outubro de 2017,
a servidora RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA CAMPOS CAULO,
portadora do CPF nº. 074.662.907-95, para recebimento de adiantamento
para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 04 de outubro de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

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.
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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) 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, 07 de julho de 2017.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 185, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017.
“Altera subitem da IN STRU ÇÃ O
NORMATIVA, constante do Decreto nº.
110/2015, que Apr ova a Instrução
N or mativa SMC I nº. 001/2015, da
Secretaria Municipal de Controle Interno
de Valença, e dá outras providências.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 175 de 14/07/2014, que
dispõe sobre a Secretaria M unicipal de Controle Interno e suas
atribuições, e ainda, visando dar cumprimento às exigências contidas
no artigo 31 da Constituição Federal, bem como ao disposto no Plano de
Ação determinado pelo TCE/RJ;
CONSIDERANDO o Decreto nº. 110/2015, que Aprova a Instrução
Normativa SMCI nº. 001/2015, da Secretaria Municipal de Controle Interno
de Valença;
CONSIDERANDO o processo administrativo nº. 23885/2017;
DECRETA
Art. 1º - Altera o subitem 7.6, do item 7. PROCEDIMENTOS DE
CONTROLE, da INSTRUÇÃO NORMATIVA SMCI Nº. 001/2015, constante
do Decreto nº. 110, de 08 de outubro de 2015,, que passa a viger com a
seguinte redação:
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irregularidade de que resulte, ou possa resultar dano ao erário,
devidamente quantificado.
Poderá ser instaurada também tomada de contas mediante relatório
conclusivo de Comissão Processante de Processos Administrativos,
quando esta apurar qualquer desvio e/ou irregularidade que resulte ou
possa resultar em dano ao erário.
As Tomadas de Contas serão processadas em processos
apartados e seu início se dará com a publicação de edital de instauração
de tomada de contas pelo titular de cada unidade jurisdicionada ou, na
omissão deste, pelo órgão central de controle interno.
Após a instauração, a tomada de contas será conduzida por uma
comissão composta por três membros, indicados pelo Prefeito Municipal
e nomeados através de portaria, exclusivamente, dentre servidores
efetivos e que não estejam envolvidos com os fatos a serem apurados,
possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas e nem
integrar o quadro de servidores dos órgãos de controle interno, devendo,
para tanto, firmar declaração específica.
As ações para deslinde da tomada de contas deverá seguir o que
preceitua a Deliberação 279/17 de 24/08/2017 do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro.
A Tomada de Contas é um procedimento durante sua fase interna,
não apresentando partes ou litigantes, porque inexiste uma lide, mas
tão somente uma fase de atos investigatórios e só se torna processo
durante sua fase externa, ou seja, quando ingressa na Corte de Contas
para julgamento. Desta forma, compara-se ao procedimento do inquérito
policial, não cabendo, a priori, a aplicação dos princípios do contraditório
e da ampla defesa, podendo a Comissão, se assim o entender, aplicálos ao procedimento. Portanto, nesta fase interna, não cabe nulidade se
as conclusões são constituídas sem observância desses princípios, visto
que, em outro momento (fase externa) as partes terão oportunidade
processual de apresentar suas provas, razões de defesa e outros que
entenderem pertinentes.
A Comissão de Tomada de Contas deverá apurar, em relatório
circunstanciado, a apuração dos fatos com identificação dos responsáveis
e a quantificação do dano, se houver. Para tal, poderá instruir a tomada de
contas com planilhas com valores atualizados, coleta de dados e
documentos, diligências, oitiva de testemunhas e qualquer outro meio
idôneo de apuração, consignando todos os procedimentos através de atas
de reuniões da comissão e anexação de documentos comprobatórios.
O Relatório Circunstanciado deverá ser encaminhado ao TCE/
RJ, quando determinado por este, no prazo marcado para julgamento.
Antes, deverá ser remetido à Secretaria de Controle Interno para a análise
de todo o procedimento e emissão do certificado de auditoria.
A Secretaria de Controle Interno, através de seus servidores, caso
entenda que os trâmites do procedimento estejam em desacordo com a
legislação, ou ainda, pendente de algum fato, documento ou apuração,
deverá se manifestar expressamente, determinando a correção e
complementação do processo de tomada de contas.
O certificado de auditoria deverá conter a manifestação do órgão
de controle interno sobre:
a) A adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade
competente para a caracterização ou elisão do dano;
b) O cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao
desenvolvimento válido da tomada de contas; e
c) A opinião conclusiva do dirigente do órgão de controle interno quanto
à regularidade ou irregularidade das contas de cada responsável arrolado
na tomada de contas.”
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 04 de outubro de 2017.

“7.6. Tomadas de Contas:
É a ação desempenhada pelo órgão competente para apurar
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de
prestar contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra
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REGISSTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI COMPLEMENTAR N.º 201/2017 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
(Mensagem 34/2017 do Poder Executivo )

PORTARIA N° 033 / 2017
SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALEN ÇA,
USAND O
DE
SUAS
ATR IBUIÇÕES
QU E
LH E
SÃ O
CONFERIDAS,
RESOLVE:
EXONERAR, a senhora ANNA MARIA SILVA, inscrita na Receita
Federal com o n° 959.863.327-68, do cargo Comissionado de Assessora
Parlamentar símbolo CC-AP, a partir de 1 de outubro de 2017, atendendo
o pedido do Vereador SILVIO ROGERIO FURTADO DA GRAÇA.
NOMEAR o senhor JOÃO CARLOS GRAÇA LEAL inscrito na
Receita Federal com o n°. 499.296.157-68 para exercer o cargo em
comissão de Assessor Parlamentar símbolo CC-AP, a partir de 1 de
outubro de 2017, no Gabinete do Vereador SILVIO ROGERIO FURTADO
DA GRAÇA.
Publique-se, registre-se e arquive-se.
Gabinete da Presidência 1 de,outubro de 2017
Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva
Presidente

Ementa: “Acrescenta e altera dispositivos
do CAPÍTULO III DOS BENEFÍCIOS e
SEÇÃO I, da Lei Complementar nº. 160,
de 12 de Dezembro de 2012, que dispõe
sobre a reestruturação do regime próprio
de previdência social do Município de
Valença, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.
Art. 1º - O CAPÍTULO III DOS BENEFÍCIOS, art. 15, inciso I, da
Lei Complementar nº. 160, de 12 de Dezembro de 2012, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 15 - ..........................
I - ...........................
a)
aposentadoria por invalidez e aposentadoria da pessoa
com deficiência; (NR)
b)
........................
c)
........................
d)
........................
e)
........................
f)
........................
g)
........................
h)
........................
.................................................

PORTARIA N° 034 / 2017
SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALEN ÇA,
USAND O
DE
SUAS
ATR IBUIÇÕES
QU E
LH E
SÃ O
CONFERIDAS,
RESOLVE:

Art. 2º - O CAPÍTULO III DOS BENEFÍCIOS, SEÇÃO I DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, passa a vigorar acrescido dos
artigos 18-A ao 18-I, e ainda, com novo título da SEÇÃO, passando a
vigorar com a seguinte redação:
“SEÇÃO I
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DA APOSENTADORIA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(NR)
...............................................

EXONERAR , (a pedido) a senhora ER ICA C URTINH AS
ALMEIDA do cargo Comissionado de Assessora Parlamentar símbolo
CC-AP, a partir de 1 de outubro de 2017, lotada no Gabinete do Vereador
RAFAEL DE OLIVEIRA TAVARES.

Art. 18-A - A concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência
segurada do Regime Próprio de Previdência Social –RPPS dos servidores
públicos municipais de Valença/RJ, seguirá os termos desta Seção.

NOMEAR a senhora DULCE HELENA DE SOUZA PEREIRA,
inscrita na Receita Federal com o n°. 320.916.647-15, para exercer o
cargo em comissão de Assessor Parlamentar símbolo CC-AP, a partir de
1 de outubro de 2017, no Gabinete do Vereador RAFAEL DE OLIVEIRA
TAVARES.

Art. 18-B - Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de
que o artigo anterior, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.

Publique-se, registre-se e arquive-se.
Gabinete da Presidência 1 de outúbro de 2017
Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva
Presidente
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Art. 18-C – É assegurada a concessão de aposentadoria pelo
Regime Próprio de Previdência Social do Município de Valença-RPPS
ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:
I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20
(vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;
II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte
e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;
III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28
(vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou
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IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco)
anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência desde
que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e
comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2017.

§1º - Regulamento do Chefe do Poder Executivo definirá as deficiências
grave, moderada e leve.

Saulo de Tarso P. Correa da Silva
PRESIDENTE

§2º - A avaliação da deficiência será médica e funcional, nos termos do
Regulamento.

David Barbosa Nogueira
1º SECRETÁRIO

Art. 18-D - O grau de deficiência será atestado por perícia própria do
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Valença –
PREVI VALENÇA, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.
Art. 18-E - A contagem de tempo de contribuição na condição de
segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente,
na forma desta Seção.
§ 1° - A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei
Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por
ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data
provável do início da deficiência.

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 01/10/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

LEI N.º 2.995/2017 DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 58/2017 – Vereador Rafael de Oliveira Tavares)

§ 2° - A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com
deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar
não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.

Dispõe sobre a supressão do § 2º, I e II do
art. 2° e altera o §2°, do art. 3º da Lei
Municipal n° 2.958/2017.

Art. 18-F - Se o segurado, após a filiação ao RPPS, torna-se
pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os
parâmetros mencionados no art. 18-C, serão proporcionalmente
ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado
exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado
o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que
se refere o §1º do art. 18-C.

Art. 1º - O art. 2° da Lei Municipal n° 2.958/2017 fica suprimido o
§ 2° e seus itens “I” e “II”, passando a ter a seguinte redação:

Art. 18-G - A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado
com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício,
apurado em conformidade com esta Lei, com os seguintes percentuais:
I – 100% (cem por cento), no caso da aposentadoria de que tratam os
incisos I, II e III do art. 18-C; ou
II – 70% (setenta por cento) mais 1% (um por cento) do salário de
benefício por grupo de 12 (doze) contribuições mensais até o máximo de
30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por idade.
Art. 18-H - Aplicam-se à pessoa com deficiência:
I – a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de
segurado com deficiência relativo à filiação ao RPPS, ao regime próprio
de previdência do Geral (RGPS) ou a regime de previdência militar,
devendo os regimes compensar-se financeiramente;
II – as regras de pagamento e de recolhimento das contribuições
previdenciárias que venham a ser instituídas por leis municipais;
III – as demais normas relativas aos benefícios do RPPS;
IV – a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria
estabelecido pelo RPPS.
Art. 18-I - A redução do tempo de contribuição prevista nesta
Seção não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período
contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física.” (NR)

Art. 2º - O sistema de cobrança fracionada terá como
base parcelas de 15 (quinze) minutos, sendo o valor de cada
parcela estipulado pela divisão do preço atual cobrado pelo
período de 1 (uma) hora por 4 (quatro) partes, sendo vedado
o aumento do preço das tarifas pelo período de 1 (um) ano
após a publicação desta lei.
§ 1º - O cálculo do valor a ser cobrado será feito
multiplicando-se o número de parcelas correspondentes à
per manência de cada veículo autom otor pelo valor
encontrado, conforme o caput deste artigo.
Art. 2º - O art. 3°, § 2° da Lei Municipal n° 2.958/2017 passa a ter
a seguinte redação:
Art. 3º - [...]
§ 1º - [...]
§ 2º - Além da indicação dos valores descritos no caput,
dever á ser fixada tabela de preços no inter ior dos
estabelecimentos.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrários. Esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
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 06/10/2017

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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LEI N.º 2.997/2017 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.
(Projeto de Lei n.º 73/2017 – MENSAGEM 33/2017 DO PODER
EXECUTIVO)
Ementa: “Altera dispositivos da Lei nº. 2.549, de 10
de Novembro de 2010, que dispõe sobre a instituição
do Estatuto dos Profissionais da Educação no
Município de Valença, e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a
seguinte Lei.
Art. 1º - A alínea a, do inciso I, do art. 1º, do CAPÍTULO I Princípios
Norteadores, do TÍTULO I das Disposições Preliminares, da Lei nº. 2.549,
de 10 de Novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
CAPÍTULO I
Princípios Norteadores
Art. 1º - ................
I - ..............
a) Processo consultivo direto para diretores das unidades escolares
municipais, com a participação da comunidade escolar;” (NR)
.................................
Art. 2º - O TÍTULO III Dos Diretores das Unidades Escolares,
CAPÍTULO I e CAPÍTULO II, passam a vigorar com a seguinte redação:
“O TÍTULO III
Dos Diretores das Unidades Escolares
CAPÍTULO I
Art. 73 – O DIRETOR e DIRETOR ADJUNTO das unidades
municipais de Ensino da Rede Municipal poderão ser escolhidos por
meio de processo consultivo livre, secreto e direto, para uma atuação de
02 (dois) anos, com direito à atuação por mais 2 (dois) períodos, sendo
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, na forma de Função de
Confiança de livre nomeação e exoneração.
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Parágrafo único: No ato da inscrição, as chapas deverão apresentar o
respectivo programa de trabalho (elaborado dentro dos princípios
Educacionais adotados pela Secretaria Municipal de Educação).
Art. 77 – São votantes:
I – todos os Profissionais da Educação lotados em efetivo exercício na
unidade escolar;
II – o responsável pela matrícula do aluno na unidade escolar com direito
a apenas um voto, independentemente do número de alunos pelo qual é
responsável;
III – os alunos que estejam cursando do 6º ano em diante na Unidade Escolar.
§ 1º– O votante que tenha dependente na mesma Unidade Escolar e
que estiver em efetivo exercício como funcionário votará na categoria
pela qual optar.
§ 2º– Os professores que detêm duas matrículas votarão nas unidades
escolares em que atuam, exceto se a acumulação ocorrer na mesma
unidade escolar.
§ 3º– Em nenhuma hipótese, será permitido o voto por procuração.
CAPÍTULO II
Da Comissão Organizadora
Art. 78 – Em cada unidade escolar deverá ser formada uma
Comissão Organizadora composta por: representantes dos professores,
alunos, responsáveis e demais servidores escolhidos em Assembléia
Geral a ser convocada pelo Diretor da unidade escolar em exercício.
§ 1º – Juntamente com a escolha da Comissão Organizadora serão escolhidos
seus respectivos suplentes, que assumirão por convocação do Diretor da
Unidade Escolar, no caso de qualquer impedimento do membro efetivo.
§ 2º – É vedada a participação de qualquer candidato da Comissão Organizadora.
§ 3º – A ausência de representação de um dos segmentos não impedirá
a legitimidade da Comissão Organizadora, que poderá, neste caso ser
composta de 04 elementos.

Art. 74 – Os processos consultivos serão realizados na primeira
semana de dezembro.

§4º - A Comissão Organizadora prevista neste Capítulo poderá ser
regulamentada por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 75 – Somente poderão se inscrever chapas completas,
contendo os nomes dos Profissionais da Educação, com formação mínima
de nível superior, voltado para a área de educação, candidatos às funções
de Diretor e Diretor Adjunto, conforme a Legislação específica em vigor
na época do processo consultivo.

Art. 79 – A Assembléia Geral deverá ser convocada no prazo de
30 (trinta) dias antes da eleição. A Direção da unidade deverá ser
informada dos nomes da Comissão Organizadora, bem como da
representação de cada um dos integrantes.
Art. 80 – É da competência da Comissão Organizadora:

Parágrafo único: Para assumir a função de Diretor ou Diretor Adjunto
nas escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, o servidor escolhido
no processo consultivo deverá comprovar:
I. estar em situação regular junto à Receita Federal do Brasil;
II. estar em dia com as obrigações eleitorais;
III. estar em exercício na unidade escolar para a qual pretende candidatar-se;
IV. não estar nos 05 (cinco) anos anteriores à data do processo consultivo
para a função, sofrendo efeitos de sentença condenatória;
V. não ter sofrido condenação em processo disciplinar administrativo em
órgão integrante da Administração Pública direta ou indireta;
VI. não ter exercido a função de Diretor e Diretor Adjunto por mais de 06
(seis) anos consecutivos.
Art. 76 – As inscrições das chapas deverão ser feitas na unidade
escolar, até 30 dias (trinta dias) antes da consulta através de requerimento
dos interessados que os encaminhará à Secretaria Municipal de
Educação em 48 horas. As inscrições para o processo consultivo deverão
ser feitas na UE onde os candidatos estejam lotados e em efetivo
exercício. As mesmas deverão ser enviadas à SME até 15 dias antes do
processo consultivo.
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I. mobilizar a comunidade escolar para o processo consultivo;
II. receber cópia das chapas formadas, através dos próprios interessados,
após a inscrição;
III. divulgar as etapas do processo consultivo;
IV. organizar o processo consultivo e a apuração;
V. proceder à numeração das chapas mediante ordem de inscrição;
VI. presidir os trabalhos nos dias da consulta;
VII. preservar a inviolabilidade do processo consultivo até a apuração
final, com encerramento, por ata, entregue na Secretaria Municipal de
Educação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o término
da escolha. Os demais documentos serão lacrados, assinados e
entregues à guarda do Diretor da Escola;
VIII. decidir, durante a apuração da escolha, sobre os votos impugnados;
IX. apurar e divulgar o resultado do processo consultivo;
X. organizar a escolha dos seus membros.
Art. 81 – Caberá aos membros da Comissão Organizadora a
escolha interna de um Diretor, um Coordenador e demais Assistentes.
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Parágrafo único: Na ausência eventual do Diretor, responderá como
substituto o Coordenador.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2017.

Art. 82 – É de competência do Diretor da Comissão receber e
conferir as Cédulas para a consulta, rubricando-as.
Art. 83 – A Secretaria Municipal de Educação deverá criar as
condições que se fizerem necessárias à realização do processo consultivo.
Art. 84 – Os pedidos de impugnação, em qualquer fase do
processo, deverão ser encami nhados diretamente à C omissão
Organizadora, de acordo com a Legislação em vigor.
Parágrafo único: Caberá à Comissão Organizadora a decisão sobre os
casos omissos.” (NR)
Art. 3º - Para efeito desta Lei, fica revogada integralmente a Lei
nº. 2.641, de 17 de Novembro de 2011 e demais disposições em contrário.
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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 06/10/2017
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito
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