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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE

-
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Marcelo Coelho Macedo

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
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

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676

- Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Fabio Antonio Pires Jorge

VICE-PRESIDENTE
Pedro Paulo Magalhães Graça

1° SECRETÁRIO
Rafael  de Oliveira Tavares

2° SECRETÁRIO
Paulo Celso Alves Pena

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Antônio Carlos de Oliveira

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Flávia Guimarães Silva

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Edimar Pascoal Xavier

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

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIR - R$ 3,4211
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 366 de 21/12/2018 publicada no

D.O.E. de 26.12.2018, pág. 22.

UFIVA - R$ 75,47
de acordo com a Lei 3.094/2018 de
13/12/2018 publicada no Boletim

Oficial edição 1.017 de 28/12/2018.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

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

2° Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

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

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

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

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
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Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI

Processos julgados dia 14/05/2019
Processos Deferidos:
7165/2019

Processos Indeferidos:
7595/2019
7890/2019

Processos julgados dia 15/05/2019
Processos Deferidos:
8075/2019
8189/2019

Processos Indeferidos:
8473/2019
8474/2019

Processos julgados dia 16/05/2019
Processos Deferidos:
8542/2019

Processos Indeferidos:
8687/2019
8684/2019
8685/2019
8686/2019

Ricardo José Nogueira Pereira
Coordenadoria de Trânsito

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9004/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados
da frota do município de Valença, cumulado com mão de obra,
materiais e peças
Valor: R$ 8.686,00 (oito mil seiscentos e oitenta e

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9356/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados
da frota do município de Valença, cumulado com mão de obra,
materiais e peças
Valor: R$ 13.230,00 (treze mil duzentos e trinta reais)

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9249/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados
da frota do município de Valença, cumulado com mão de obra,
materiais e peças
Valor: R$ 15.470,00 (quinze mil quatrocentos e setenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9362/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados
da frota do município de Valença, cumulado com mão de obra,
materiais e peças
Valor: R$ 18.531,00 (dezoito mil quinhentos e trinta e um reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 3826/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados
da frota do município de Valença, cumulado com mão de obra,
materiais e peças
Valor: R$ 40.791,31 (quarenta mil setecentos e noventa e um
reais e trinta e centavos)

mailto:ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9000/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 13.756,00 (treze mil setecentos e cinquenta e seis reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 8036/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 18.833,00 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9360/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9363/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 16.483,00 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e três
reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9001/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 18.833,00 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9357/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 18.038,00 (dezoito mil e trinta e oito reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9361/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9359/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 19.880,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta reais reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Oficina Irmãos Avila Ltda
Processo Administrativo: 9358/2019
Objeto: Prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva
de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do
município de Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças

Valor: R$ 14.318,00 (quatorze mil trezentos e dezoito reais)

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

http://www.valenca.rj.gov.br
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HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº: 1816/2019/FMS
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A
ATENDER AOS DIVERSOS SETORES E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA
SECRETARIA

Considerando o procedimento ora realizado pela Comissão de
Licitação do Fundo Municipal de Saúde.

Considerando, a regularidade das propostas e demais atos.

Considerando, finalmente, o parecer da referida Comissão, da
Inspetoria de Controle Interno e da Procuradoria Jurídica do Município
HOMOLOGO o processo licitatório, aprovando a indicação feita,
determinando em conseqüência adjudicação a firma: : L R Neves
Distribuidora de Gás CNPJ 04.814.199/0001-42  no valor global de R$
32.352,00 ( trinta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais) diante
do fato de que foi a melhor proposta apresentada e que atendeu ao
interesse público e as normas da Lei nº 8.666/93, publicada no D.O.U.
de 06/07/94 e alterações posteriores.

Determino, outrossim, a adoção das providências
complementares, tudo de acordo com o já aludido diploma legal.

Valença 15 de maio de 2019

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 1816/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 006/2019/
FMS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A
ATENDER AOS DIVERSOS SETORES E AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA
SECRETARIA BENEFICIÁRIOS:
L R Neves Distribuidora de Gás
CNPJ 04.814.199/0001-42

Item Quant Unid Especificação Preço 
Unit.

Valor 
total Marca

1 60 Unid Gás de cozinha (GLP) 
13 KG P13

79,28 4.756,80 ULTRAGAS

2 3000 Gls
Agua mineral natural – 
galão 20 litros 9,23 27.690,00 CLIMA 3

TOTAL 32.352,00

Aline de Oliveira
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 014/2019/FMS

Processo Administrativo nº: 5904/2019/FMS
Objeto: Aquisição de um veiculo utilitário para ser utilizado no
abastecimento de insumos em todas as Unidades de Saúde da
Família, Unidades Básicas de Saúde e aos diversos setores da SMS
Tipo de licitação: menor preço
Informações: (24) 2452-1474 – e-mail: smscompras@yahoo.com.br
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia  04 de junho de 2019,
às 10:00 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).
- O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- 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.

Aline de Oliveira
Pregoeira/FMS

O SINE (Balcão de Empregos) através
da Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Econômico
apresenta as vagas de emprego:

Para mais informações procure o SINE à Avenida Nilo
Peçanha, 971- Centro. Telefone: 2453-7419.

• CABELEIREIRA

• COZINHEIRO DE RESTAURANTE

• DEPILADORA

• DESIGNER GRÁFICO

• EMPREGADA DOMÉSTICA – RIO DE
JANEIRO

• EMPREGADA DOMÉSTICA

• EMPREGADA DOMÉSTICA
FAXINEIRA
• MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

• PROGRAMADOR DE MÁQUINAS

• PUBLICITÁRIO

ATENÇÃO
Os candidatos cadastrados no SINE (BALCÃO DE EMPREGOS)
estão sendo CONVOCADOS para atualização do cadastro, visto
que está havendo muita divergência com números de telefone e
com isso muitos candidatos estão deixando de ter oportunidade
por estarem com seu cadastro desatualizado.

• SUPERVISOR DE VENDAS

• VENDEDOR DE SERVIÇOS

• VENDEDOR NO COMÉRCIO
ATACADISTA

• VENDEDOR INTERNO

• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

• MOTORISTA DE CAMINHÃO

Vagas para portadores de
Deficiência Física:

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

• VIGIA

Vagas atualizadas em 14/05/2019

mailto:smscompras@yahoo.com.br
http://www.valenca.rj.gov.br).
mailto:smscompras@yahoo.com.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
(1ª. REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 23.252/2018
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 004/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios/materiais de higiene e limpeza, destinados às escolas e creches
municipais - Secretaria Municipal de Educação.
Beneficiários: Almeida Mancebo Mercadinho Ltda.-ME, Nutrimix Comercial Ltda.-EPP, Sheridan Rio Comércio e Serviços Eireli-ME, Amanbella
Comércio de Alimentos Eireli-ME, GN Alimentos Ltda., Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-EPP, 100% Embalagens Distribuidora Além Paraíba
Ltda.-EPP, Tribão Comércio e Serviços Ltda.-ME, 3 B Comercial Eireli-EPP, Comércio de Gêneros Alimentícios Vieira Ltda.-ME, LC Log
Representações Comércio e Serviços Eireli-ME, Distribuidora Limpoli Eireli-ME, Rota 393 Alimentos Ltda.-EPP, Silveira MP Comércio e Serviços
Ltda.-ME, Morelli de Souza Hortifruti Benfica Ltda.-ME e Alnutri Alimentos Ltda.

Item Qtde Unid Descrição Empresa Preço 
Unitário Marca

1 9.918 Kg

Abóbora Madura: de 1ª qualidade, tipo menina, isenta de enfermidades, 
material terroso e umidade externa anormal, sem danos fís icos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. De colheita recente. 
Embalada em plástico filme quando cortada

Morelli 1,90 Ceasa

2 8.007 Sachê

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

--- --- ---

3 178 Pote

Achocolatado em pó instantâneo ZERO AÇÚCAR: de 1ª qualidade, sem 
adição de açúcar, com vitaminas e minerais, maltodextrina, cacau em pó 
lecitinado, aroma idêntico ao natural de baunilha, edulcorantes artificiais e 
antiumectante. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pote de 210 grs 

Rota 11,95 Gold

4 33.329 Kg

Açúcar refinado: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido da cana de açúcar, 
com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose 
mínimo de 99% de p/p e umidade máxima de 0,3% de p/p, sem 
fermentação, isento de sujidades, parasitas e materiais terrosos. 
Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto.  Pacote de 1 kg

Rota 1,85 Topçucar

5 1.215 Unid

Adoçante dietético líquido com STEVIA: de 1ª qualidade, sem aspartame. 
Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto.  Embalagem com 80 ml

Amanbella 3,97 Svilli

6 4.593 Kg

Alho: de 1ª qualidade, bulbo inteiro, nacional, firme e intacto, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, sem perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, 
isento de sujividades. De colheita recente

Morelli 9,18 Ceasa

7 2.587 Pcte

Amido de Milho: de 1ª qualidade, produto amiláceo, extraído do milho, 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias 
terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. 
Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido 
entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo do 
amido 84% p/p e resíduo mineral fixo p/p. Embalagem íntegra e resis tente, 
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de 500 grs  

100% Dist. 1,60 Campo Bom
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8 12.905 Pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe longo fino, 
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, embalados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, lacrados, resistentes que 
garantam a integralidade do produto até o momento do consumo. 
Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 5 kg

Amanbella 10,40
Dona Milu 

(*)

9 4.300 Pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe longo fino, 
constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, embalados em sacos plásticos 
transparentes e atóxicos, limpos e não violados, lacrados, resistentes que 
garantam a integralidade do produto até o momento do consumo. 
Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 5 kg

Amanbella 10,40
Dona Milu 

(*)

10 22.257 Kg
Batata Inglesa: de 1ª qualidade, inteira, de colheita recente, livre de 
parasitas e larvas, sem umidade anormal, isenta de odor e sabor 
estranhos. De colheita recente

Morelli 2,05 Ceasa

11 16.629 Gf

Bebida Láctea: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite pasteurizado 
integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa sabores, amido modificado, 
aromatizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático 
(INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial, 
creme de soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: goma 
guar (INS 412) e fermento lácteo. Contém leite e derivados. Pode conter 
soja. Não contém glúten. Garrafa de 900 grs

Silveira MP 3,50 Rei do Queijo

12 5.543 Gf

Bebida Láctea: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite pasteurizado
integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa sabores, amido modificado,
aromatizante sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático
(INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante artificial,
creme de soro de leite, estabilizante (açúcar, gelatina e espessante: goma
guar (INS 412) e fermento lácteo. Contém leite e derivados. Pode conter
soja. Não contém glúten. Garrafa de 900 grs

Silveira MP 3,50 Rei do Queijo

13 635 Gf

Bebida Láctea Zero Lactose: Soro de leite e/ou soro de leite em pó, leite 
pasteurizado integral e/ou leite em pó integral, açúcar, polpa sabores, 
amido modificado, aromatizante s intético idêntico ao natural da fruta, 
acidulante: ácido lático (INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 
202) e corante artificial, creme de soro de leite, estabilizante (açúcar, 
gelatina e espessante: goma guar (INS 412) e fermento lácteo. 
ALÉRGICOS: bebida láctea 0% lactose possui a enzima lactase que facilita 
na digestão, proporcionando conforto aos intolerantes à lactose. 
Embalagem de 170 grs

--- --- ---

14 49.667 Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, composição básica: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, 
sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte, 
fermentos químicos e estabilizantes. Embalagem íntegra e resistente, 
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.  
Pacote com 200 grs

Rota 1,18 Naga

15 16.555 Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, composição básica:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,
sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte,
fermentos químicos e estabilizantes. Embalagem íntegra e resistente,
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.
Pacote com 200 grs

Rota 1,18 Naga
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16 3.600 Pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, 
composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
água, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar invertido, açúcar, sal, 
fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e 
pirofosfato ácido de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, 
proteinase, metabissulfito de sódio, sem colesterol, sem lactose e sem 
proteína do leite. Isento de produtos de origem anima. Embalagem íntegra 
e resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e 
quantidade do produto.  Pacote com 200 grs

--- --- ---

17 19.862 Pcte

Biscoito doce, tipo leite: de 1ª qualidade, composição básica: farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, 
soro de leite em pó, leite em pó integral, sal refinado, fermentos químicos 
bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, 
emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhoradores de farinha 
protease e metabissulfito de sódio. Embalagem íntegra e resistente, 
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. 
Pacote de 200 grs

Rota 1,22 Naga

18 33.148 Pcte

Biscoito doce, tipo maisena: de 1ª qualidade, composição básica: farinha 
de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, vitamina e demais 
substâncias pertinentes. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Pacote com 200 grs

Rota 1,20 Naga

19 180 Pcte

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

--- --- ---

20 9.932 Pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha: de 1ª qualidade, composição básica: farinha 
de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal (soja, 
palma), amido, açúcar invertido, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 
322), aromatizante, acidulante ácido láctico (INS 270), fermentos químicos 
bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de aamônio (INS 503ii). 
Sabores variados. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 400 
grs  

Rota 2,66 Naga

21 180 Pcte

Biscoito doce, tipo rosquinha SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, composição 
básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, açúcar invertido, amido de milho, sal iodado, fermentos químicos: 
bicarbonato de sódio (INS 500ii), bicarbonato de amônio (INS 503ii) e 
pirofosfato ácido de sódio, aroma idêntico ao natural e emulsificante lecitina 
de soja. Sabores variados. Embalagem íntegra e resistente, devendo 
conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem 
de 400 grs

Rota 2,66 Rancheiro
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22 13.332 Kg

Brócolis: fresco, extra, com coloração verde escuro, separados em maços 
padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. 
De colheita recente. Embalada em plástico filme

Morelli 3,55 Ceasa

23 10.778 Kg

Carne Bovina, músculo em pedaço: congelada em peças, com no máximo 
3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses, cor própria, sem 
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas 
e larvas, deve ser isenta de cartilagens e ossos. Embalagem atóxica, em 
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e 
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, em pacotes de 1 kg. Na embalagem devem constar dados de 
identificação e informações nutricionais do produto, número do SIF, SIE ou 
SIM. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

GN 12,06 GN

24 3.592 Kg

Carne Bovina, músculo em pedaço: congelada em peças, com no máximo
3% de água, 10% de gordura, e 3% aponevroses, cor própria, sem
manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas
e larvas, deve ser isenta de cartilagens e ossos. Embalagem atóxica, em
filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e
resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, em pacotes de 1 kg. Na embalagem devem constar dados de
identificação e informações nutricionais do produto, número do SIF, SIE ou
SIM. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

Amanbella 13,91 Landin

25 20.000 Kg

Carne bovina - patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, embalada à 
vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente 
em pacotes de 1 kg. Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, 
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas, 
constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do 
produto. IQF, Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser 
entregue a no máximo 4ºC

Vieira 16,90 Vieira

26 6.665 Kg

Carne bovina - patinho moído: de 1ª qualidade, congelada, embalada à 
vácuo, em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente 
em pacotes de 1 kg. Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, 
aponevroses, ossos, cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas, 
constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do 
produto. IQF, Resolução RCD Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser 
entregue a no máximo 4ºC

Vieira 16,90 Vieira

27 11.117 Kg

Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada em cubos com 
dimensões de 3x3x3 cm, congelada, embalada à vácuo, em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg. 
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos, 
cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas, constando obrigatoriamente 
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD 
Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

Vieira 17,58 Vieira

28 3.700 Kg

Carne bovina - patinho em pedaço: de 1ª qualidade, picada em cubos com
dimensões de 3x3x3 cm, congelada, embalada à vácuo, em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente em pacotes de 1 kg.
Conter no máximo 2% de gordura, livre de sebos, aponevroses, ossos,
cartilagens e pelos. Embalagens rotuladas, constando obrigatoriamente
carimbos do SIF ou SIM, com identificação do produto. IQF, Resolução RCD
Nº 12 de 02/01/2001 – Anvisa/MS. Deverá ser entregue a no máximo 4ºC

Vieira 17,58 Vieira
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29 7.305 Kg

Cebola: de 1ª qualidade, média, intactas e firmes, sem danos físicos e
mecânicos oriundos de manuseio e transporte, sem perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de
sujividades. De colheita recente 

Morelli 2,69 Ceasa

30 25.088 Kg
Cenoura: De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações 
uniformes. De colheita recente

Morelli 2,29 Ceasa

31 8.350 Kg
Cenoura: De 1ª qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões 
de origem física ou mecânica, rachadura e corte, tamanho e colorações
uniformes. De colheita recente

Morelli 2,29 Ceasa

32 914 Pcte

Cereal Infantil para Mingau: de 1ª qualidade, com probiótico, sabor
multicereais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, açúcar, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha
de arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico,
fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina
E, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico,
vitamina D), probiótico e aromatizante vanilina. Tipo Mucilon ou similar.
Contém glúten. Contém derivados de trigo. Pode conter leite, soja, centeio,
cevada e aveia. Sachê de 230 grs

Rota 3,54 Mucilon

33 10.839 Kg
Chuchu: de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de 
enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. De colheita recente

Morelli 1,69 Ceasa

34 13.343 Kg

Couve flor: De 1ª qualidade, de cor creme, fresca, isenta de folha, com 
cabeça firme e sem áreas escuras, com talo máximo de 3 cm, deve 
apresentar as características do cultivar bem definidas, estar 
fisiologicamente desenvolvida, bem formada, limpa, com coloração própria, 
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, sem manchas 
de fungo. De colheita recente. Embalada em plástico filme

Morelli 4,09 Ceasa

35 576 Pcte

Ervilha seca partida: Tipo 1, o produto deverá ser constituído de no mínimo 
95% de ervilhas partidas, de tamanho e formato naturais, maduras, limpas 
e secas, coloração própria e odor característico, isento de odores 
estranhos. Embalagem de 500 grs

Rota 3,59 Campo Bom

36 10.900 Sachê

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª qualidade, composto de polpa 
de tomate, açúcar e sal. Produto resultante da concentração da polpa de 
tomates maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes, por processo 
tecnológico adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de cloreto de 
sódio. Deverá estar isento de fermentação e não indicar processo 
defeituoso. Brix entre 18 e 19 (% SS). Sachê com 340 grs

Rota 1,18 Quero

37 24.125 Caixa
Farinha de aveia: de 1ª qualidade, obtida a partir de moagem das sementes 
integrais da aveia, flocos finos. Rica em fibras, proteínas, ferro, sais 
minerais e vitaminas. Caixa de 200 grs

Ajurdy 1,60 Naturale

38 8.040 Caixa
Farinha de aveia: de 1ª qualidade, obtida a partir de moagem das sementes
integrais da aveia, flocos finos. Rica em fibras, proteínas, ferro, sais
minerais e vitaminas. Caixa de 200 grs

Ajurdy 1,60 Naturale

39 4.568 Kg

Farinha de mandioca torrada: de 1ª qualidade, grupo seco, subgrupo fina, 
classe amarela, tipo 1. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg

Amanbella 2,28 Vascaína

40 15.863 Kg

Farinha de trigo: de 1ª qualidade, trigo especial sem fermento. Embalagem 
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade 
e quantidade do produto.  Embalagem de 1 kg

Rota 2,14 Número Um

41 49.111 Kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades e 
materiais estranhos. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg

3B 4,38 Anchieta
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42 16.370 Kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de sujidades e
materiais estranhos. Embalagem íntegra e res istente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 kg

3B 4,38 Anchieta

43 8.036 Pote

Fermento em pó: de 1ª qualidade, am ido de m ilho geneticamente 
modificado, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de 
cálcio. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de fabricação, 
data de validade e quantidade do produto.  Embalagem de 100 grs

Amanbella 1,56 Apti

44 20.847 Bandeja

Filé de peito de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem 
gordura, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno 
resistente, com marca do fabricante do produto e registro no órgão de 
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência firme não amolecida, odor 
e cor característicos. Não deve apresentar formações de cris tais de gelo, 
penas e penugens, perfurações, coágulos  e queimaduras por 
congelamento. O produto deverá respeitar o lim ite máximo de água 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser 
entregue a no máximo 4ºC

3B 8,99 Rivelli

45 6.949 Bandeja

Filé de peito de frango: de 1ª qualidade, sem osso, sem pele e sem
gordura, congelado, acondicionado em embalagem de polietileno
resistente, com marca do fabricante do produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF). Apresentar consistência firme não amolecida, odor 
e cor característicos. Não deve apresentar formações de cris tais de gelo,
penas e penugens, perfurações , coágulos e queimaduras por
congelamento. O produto deverá respeitar o lim ite máximo de água
estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Embalagem de 1 kg. Deverá ser
entregue a no máximo 4ºC

3B 8,99 Rivelli

46 9.611 Pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): branco, cortado em postas, sem pele, sem 
espinha, congelado, isento de vestígios de descongelamento, livres de 
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e 
desagradável, parasitas, sujidades , larvas  e qualquer subs tância 
contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, 
transparente e res istente. Contendo na embalagem identificação do 
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais  e 
selos  de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Deverá ser 
entregue a no máximo -12ºC. Pacote de 1 kg

Amanbella 19,50 H. Sul Pescados

47 3.203 Pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): branco, cortado em postas, sem pele, sem
espinha, congelado, isento de ves tígios de descongelamento, livres de
resíduos de vísceras, líquido leitoso, cor esverdeada, odor forte e
desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância
contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,
transparente e resistente. Contendo na embalagem identificação do
produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e
selos de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Deverá ser
entregue a no máximo -12ºC. Pacote de 1 kg

Amanbella 19,50 H. Sul Pescados

48 1.498 Pote

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 2: Fórmula 
infantil de seguimento para lactentes a partir de 6 meses de vida. Com 
proteínas lácteas, composta por prebióticos (GOS/FOS), DHA, ARA e 
nucleotídeos. Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Não contém glúten.  
Pote: 800 grs

Nutrim ix 29,90 Nestlé

49 499 Pote

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES 2: Fórmula
infantil de seguimento para lactentes a partir de 6 meses de vida. Com
proteínas lácteas, composta por prebióticos (GOS/FOS), DHA, ARA e
nucleotídeos. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade e quantidade do produto. Não contém glúten.
Pote: 800 grs

Nutrim ix 29,90 Nestlé
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50 1.020 Pote

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA 
2: Fórmula infantil à base de soja para lactentes  a partir de 6 meses de 
vida. Sem proteínas  lácteas, sendo composto por proteína isolada de soja. 
Sua fórmula é livre de lactose e sacarose, não contém glúten.  Embalagem 
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade 
e quantidade do produto. Pote: 800 grs

Nutrimix 42,50 Nestlé

51 6.994 Kg

Fubá: de 1ª qualidade, grãos finos. Embalagem íntegra e resistente, 
devendo conter: identificação e procedência, informação nutricional, número 
de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade do produto.  
Embalagem de 1 kg

Amanbella 1,46 Pereira

52 73.748 Caixa

Gelatina COMUM: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal, vitamina C. 
Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico. Aromatizante. 
Edulcorante: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e 
sacarina sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF 
ou Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e 
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e 
quantidade do produto.  Embalagem com 30 grs - de sabores variados

Amanbella 0,67 Apti

53 1.000 Caixa

Gelatina ZERO AÇUCAR: de 1ª qualidade, gelatina, maltodextrina, sal. 
Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico. Aromatizante. 
Edulcorante: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e 
sacarina sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF 
ou Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e 
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade e 
quantidade do produto.  Embalagem com 12 grs - de sabores variados

Amanbella 1,26 Apti

54 29.371 Kg Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em quilo (Kg), 
tamanho médio. De colheita recente

Morelli 3,88 Ceasa

55 9.790 Kg Goiaba Vermelha: de 1ª qualidade, adquirida a granel, em quilo (Kg),
tamanho médio. De colheita recente Morelli 3,88 Ceasa

56 30.392 Kg
Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes ; devendo ser bem 
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente

Morelli 2,90 Ceasa

57 10.130 Kg
Laranja Lima: de 1ª qualidade; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem
desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta. De colheita recente

Morelli 2,90 Ceasa

58 40.358 Kg Laranja pera: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o 
consumo. De colheita recente

Morelli 1,65 Ceasa

59 242.374 Litro

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

--- --- ---

60 80.785 Litro

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

--- --- ---

61 3.594 Litro

Leite de Soja UHT: de1ª qualidade, sabores diversos, proteína de soja, 
minerais (cálcio e zinco), vitaminas (A, B2, B6, B12, C, D, E e ácido fólico). 
Mesmo teor de cálcio do leite comum (em 200 ml). Embalagem íntegra e 
resistente, devendo conter: identificação e procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade e quantidade do produto. 
Embalagem de 1 litro

Rota 4,36 Mais Vita Yoki
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62 3.594 Litro

Leite SEM LACTOSE UHT: de 1ª qualidade, tradicional, com 0% lactose, rico 
em ferro e vitaminas (A, D e C). Embalagem íntegra e resistente, devendo 
conter: identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, 
data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1 litro

Rota 3,74 Quatá

63 3.594 Litro

Leite Desnatado UHT: Leite de vaca, sem adulterações, desnatado, com no 
máximo 0,5 % de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, 
acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta 
temperatura), em caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem de 1 litro

100% Dist. 2,82 Quatá

64 97.752 Pcte
Leite em pó Integral: de 1º qualidade, vitaminas A e D, emulsificante, lecitina 
de soja, instantâneo, sem glúten. Embalagem de 400 grs

Alnutri 6,32 Pink

65 32.583 Pcte
Leite em pó Integral: de 1º qualidade, vitaminas A e D, emulsificante, lecitina
de soja, instantâneo, sem glúten. Embalagem de 400 grs

Almeida 
Mancebo

6,99 Aurora

66 11.983 Kg
Limão: de 1ª qualidade, taiti, sem manchas, com cor, odor e sabor 
característicos. De colheita recente

Morelli 2,69 Ceasa

67 65.988 Kg

Maçã nacional: de 1ª qualidade, pesando em média 120 grs cada, inteiras e 
sãs, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isenta de 
sujividades, paras itas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e 
odor característicos. De colheita recente

Morelli 4,20 Ceasa

68 21.996 Kg

Maçã nacional: de 1ª qualidade, pesando em média 120grs cada, inteiras e
sãs, no ponto de maturação adequado para o consumo. Isenta de
sujividades, paras itas e larvas, sem umidade externa anormal, com sabor e
odor característicos. De colheita recente

Morelli 4,20 Ceasa

69 8.221 Pcte
Macarrão espaguete: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote de 1 kg

Rota 3,21 Cadore 

70 9.025 Pcte
Macarrão goelinha: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote de 500 grs

Amanbella 1,62 Cadore

71 8.840 Pcte
Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com ovos e farinha de trigo 
enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500 grs

Amanbella 1,62 Cadore

72 29.483 Kg
Mamão formosa: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o 
consumo, inteiro e isento de lesões e sujividades. De colheita recente

Morelli 3,30 Ceasa

73 9.827 Kg
Mamão formosa: de 1ª qualidade, no ponto de maturação adequado para o 
consumo, inteiro e isento de lesões e sujividades. De colheita recente Morelli 3,30 Ceasa

74 17.235 Kg

Manga Palmer: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração verde-
arroxeada quando verde, e vermelho-escura quando madura, polpa de 
coloração amarela, baixo teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e 
madura com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionadas em caixa de PVC. De colheita 
recente

Morelli 3,45 Ceasa

75 5.740 Kg

Manga Palmer: de 1ª qualidade, formato elíptico, casca de coloração verde-
arroxeada quando verde, e vermelho-escura quando madura, polpa de
coloração amarela, baixo teor de fibra. Devendo ser bem desenvolvida e
madura com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte, acondicionadas em caixa de PVC. De colheita
recente

Morelli 3,45 Ceasa

76 218 Pote

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

--- --- ---
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77 21.276 Kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de 65 a 75 mm), 
categoria I. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem 
deformação e ausente de danos mecânicos e doenças. Deverá apresentar 
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e 
imediato. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas 
sanitárias vigentes e as frutas acondicionadas em caixas de polietileno 
vazadas. Os alimentos não devem estar em contato com papel não 
adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou plástico 
reciclado. De colheita recente

Morelli 5,48 Ceasa

78 7.090 Kg

Maracujá: Grupo amarelo. Classe: 3 (diâmetro variando de 65 a 75 mm),
categoria I. As frutas devem ser firmes, devem apresentar-se sem
deformação e ausente de danos mecânicos e doenças. Deverá apresentar
grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo mediato e
imediato. O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas
sanitárias vigentes e as frutas acondicionadas em caixas de polietileno
vazadas. Os alimentos não devem estar em contato com papel não
adequado (reciclado, jornais, revistas e similares), papelão ou plástico
reciclado. De colheita recente

Morelli 5,48 Ceasa

79 9.499 Pote

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais  líquidos e interesterificados, 
água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, 
vitamina A. Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina 
de soja. Conservadores: Sorbato de potássio e benzoato de sódio. 
Antioxidantes TBHQ e BHT. Acidulante: ácido cítrico. Aromatizante: aroma 
idêntico ao natural. Corantes: urucum, betacaroteno e cúrcuma. Sem glúten. 
Embalagem íntegra e res istente, devendo conter: identificação e 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade e 
quantidade do produto. Pote de 500 grs

Rota 3,03 Claybom

80 10.964 Kg

Melancia: de 1ª qualidade, redonda, graúda, livre de sujividades, parasitas e 
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e 
madura, com polpa firme e intacta, embalada. De colheita recente. 
Embalada em plástico filme quando cortada

Morelli 2,15 Ceasa

81 11.857 Bandeja

Miúdo de Frango (Fígado de Galinha): de 1ª qualidade, congelado em 
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagens 
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com 
identificação do produto. Embalagem íntegra e resis tente, devendo conter: 
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de 
fabricação, data de validade, quantidade do produto e constando 
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM. Bandeja de 1 kg. Deverá ser 
entregue a no máximo 4ºC

--- --- ---

82 3.950 Bandeja

Miúdo de Frango (Fígado de Galinha): de 1ª qualidade, congelado em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente. Embalagens
rotuladas, constando obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com
identificação do produto. Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:
identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto e constando
obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM. Bandeja de 1 kg. Deverá ser
entregue a no máximo 4ºC

--- --- ---

83 21.552 Gf Óleo de Soja: de 1ª qualidade, refinado. Embalagem de 900 ml Rota 3,39 Cocamar

84 38.730 Dúzia
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa, resistente e 
sem rachaduras ou deformações, com calcificação uniforme e formato 
característico. Embalagem com 1 dúzia

Rota 3,59 Sétimo Céu

85 12.910 Dúzia
Ovo branco de galinha: de 1ª qualidade, limpo, com casca lisa, resistente e
sem rachaduras ou deformações, com calcificação uniforme e formato
característico. Embalagem com 1 dúzia

Rota 3,59 Sétimo céu
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86 27.514 Kg

Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, com 
ausência de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente

Morelli 9,00 Ceasa

87 9.170 Kg

Pera Argentina: de 1ª qualidade, estrangeira, com coloração uniforme,
devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. De colheita recente

Morelli 9,00 Ceasa

88 1.423 Kg

Pimentão Verde: de 1ª qualidade, verde e graúdo, inteiros, limpos e sem 
odor e sabor estranhos, o cálice e pedúnculo do fruto deverão apresentar-
se sadios, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física e 
mecânica, perfurações e cortes. Extra, graúdo e verdoso. Deverão ser 
acondicionados em embalagens novas, secas, limpas, de material que não 
provoque alterações externas ou internas nos frutos e que não transmitam 
odor ou sabor estranho aos mesmos. De colheita recente 

Morelli 3,39 Ceasa

89 5.823 Pcte

Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à vácuo, extra forte. 
Selo de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado de Qualidade PQC. Embalagem 
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade 
e quantidade do produto.  Pacote de 500 grs

Rota 5,89 Sul de Minas

90 1.940 Pcte

Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à vácuo, extra forte.
Selo de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado de Qualidade PQC. Embalagem
íntegra e resistente, devendo conter: identificação e procedência,
informação nutricional, número de lote, data de fabricação, data de validade
e quantidade do produto.  Pacote de 500 grs

Rota 5,89 Sul de Minas

91 3.456 Litro

Suco à base de soja: alimento feito com proteína de soja extraída direto do 
grão. Ingredientes: água, extrato de soja, açúcar, suco concentrado da fruta 
correspondente ao sabor ou polpa correspondente, vitaminas (A, B12 e C) e 
minerais (ferro e zinco), espessante pectina, acidulante ácido cítrico, 
aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, e edulcorantes sucralose 
e acessulfame de potáss io. Pode conter corante natural. Não contém 
glúten. Contém soja. Sabores vaiados. Embalagem de 1 litro

Amanbella 4,00 Yoki

92 2.935 Kg

Queijo minas frescal: de 1ª qualidade, com faces planas, consistência 
macia, cor interna branca, isento de sujidades, mofo e odor desagradável, 
sabor levemente ácido ao suave, obtido de leite pasteurizado, embalado 
individualmente, em plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, 
resistente ou material compatível próprio para uso alimentar, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo com rótulo impresso. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Validade mínima de 10 dias a 
partir da data de entrega na unidade requisitante. Deverá manter-se a uma 
temperatura não superior a 8ºC

Rota 16,00 Serra de Ipiabas

93 3.628 Kg
Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de iodo igual ou superior a 
20mg até o limite máximo de 60mg por kg, conforme RDC nº 130, de 
26/05/03. Pacote de 1 kg

Rota 0,88 Garça

94 12.720 Litro

Água sanitária: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio. Regis tro no
Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de
1 litro

Rota 1,25 Excellence

95 8.844 Litro

Álcool 70%: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70% lt, líquido, para limpeza
geral, Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. Embalagem de 1 litro

100% Dist. 4,10 Tupi
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96 1.116 Frasco

Amaciante: de 1ª qualidade, cloreto de dialquil dimetil amônio, coadjuvante,
acidulante, preservante, corante, perfume e água. Registro no Ministério da
Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de 2 litros

Tribão 2,40 Leveesse

97 10.740 Frasco

Cera Líquida: de 1ª qualidade, líquida, auto brilho, incolor e cores variadas
de acordo com o pedido. Registro no Ministério de Saúde. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. Embalagem de 750 ml

LC Log 3,00 Dam

98 3.228 Tubo
Creme dental infantil: de 1ª qualidade, gel, com baixa abrasividade, flúor,
laurel sulfato de sódio, sacarina, água. Tubo com 50 grs Rota 2,23 Tralálá

99 9.756 Litro

Cloro: de 1ª qualidade, a base de hipoclorito de sódio da 2% l. Regis tro no
Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de
1 litro

Rota 1,45 Excellence

100 1.080 Frasco

Condicionador infantil: de 1ª qualidade, desenvolvido para desembaraçar e
reduzir o volume dos cabelos. Sua formulação suave deve deixar todos os
tipos de cabelo fáceis de pentear e delicadamente perfumados. Regis tro no
Ministério de Saúde. Frasco com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 480 ml

100% Dist. 8,25 Lorys Kids

101 8.196 Frasco

Desinfetante: de 1ª qualidade, líquido, germicida e bactericida. Registro no
Ministério da Saúde. Embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem de
2 litros

Tribão 2,40 Lin-Pin

102 16.949 Frasco
Detergente: de 1ª qualidade, líquido, neutro, concentrado, inodoro e
biodegradável. Embalagem com dados de identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco de 500 ml.

LC Log 0,89 Dam

103 7.380 Pcte
Esponja de aço: de 1ª qualidade, aço de carbono. Tipo Bombril ou s imilar. 
Pacote de 60 grs  - com 8 unidades

Rota 0,98 Assolan

104 1.296 Unid

Esponja de banho infantil: de 1ª qualidade, esponja com uma face mais
macia que limpa suavemente a pele e a outra face que massageia e esfolia
a pele. Composição: espuma de poliuretano, fibra sintética com talco e
bactericida. Dimensões: 112 mm x 62 mm x 23 mm

--- --- ---

105 8.234 Unid

Esponja multiuso dupla face: de 1ª qualidade, sintética, um lado em 
espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 110 x 75 
x 20 mm, com variação de +/- 10 mm. Para limpeza de material alumínio, 
cerâmicas, grelhas, vidros e louças. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante

Tribão 0,37 Brasileirinha

106 2.827 Maço

Fósforo maço: de 1ª qualidade. Longo com 20 palitos com 5 cm, longos
com segurança, desenvolvidos para garantir durabilidade maior da chama.
Em caixa de papelão resistente com uma super lixa, que facilite seu
manuseio e acendimento. Embalagem com 10 caixas

--- --- ---

107 8.112 Frasco

Limpador multiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol, metassilicato
de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo não inônico, conservante
e água. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Frasco com 500 ml

100% Dist. 1,50 Solbrax Dam

108 7.500 Unid Pano de chão: de 1ª qualidade, alvejado, 100% algodão, 60 x 80 cm Tribão 2,49 Art Crep

109 23.157 Pcte
Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume, 
papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor 
branca, picotado, gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos

--- --- ---

110 7.719 Pcte
Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial, sem perfume,
papel absorvente de primeira qualidade, fibras 100% naturais, na cor
branca, picotado, gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos

--- --- ---
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111 1.716 Unid
Rodo de plástico de 35 cm: Indicado para enxugar pisos lisos. Suas
dimensões perm item alcançar áreas de difícil acesso. Composição:
polipropileno, PVC e madeira

--- --- ---

112 8.556 Unid

Sabão em pó: de 1ª qualidade, com tensoativo biodegradável, fórmula com
amaciante. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com 500 grs,
contendo dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
composição quím ica

Tribão 2,05 Espumil

113 3.228 Frasco
Saponáceo: de 1ª qualidade. Composição do Produto: linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio, alcalinizante, carga e fragrância. contém tensoativo
biodegradável. Frasco com 300 grs

Sheridan 1,91 Sany

114 8.760 Unid Sabão em barra: de 1ª qualidade, glicerinado, com 200 grs cada pedaço Sheridan 0,81 Barra

115 3.792 Unid
Sabonete infantil glicerinado: de 1ª qualidade, base vegetal, hipoalergênico,  
ermatologicamente testado. Com glicerina, mel natural e vitamina E. 
Embalagem de 80 grs

Rota 1,59 Lisababy

116 2.448 Unid

Vassoura de piaçava ecológica Chapa: de 1ª qualidade, revestida em lata, 
com cabo de madeira resistente, 30 furos - piaçava de boa qualidade com 
fios contínuos e com rigidez adequada para varrição. Composição: piaçava, 
madeira, pregos, grampos folhas de flandres, arame e cola

Sheridan 4,48 Robert

117 888 Unid

Vassoura de piaçava ecológica 40 cm: vassoura com 48 furos possui
cerdas compridas e resistentes. É indicada para varrer áreas de grande
extensão, como pátios , salões de fes ta, quadras e galpões, além de
gramados após o corte de grama. Compos ição: Piaçava, arame, prego,
madeira e cola

Tribão 7,90 JB

118 1.260 Frasco

Shampoo infantil: de 1ª qualidade, dermatologicamente testado e
hipoalergênico, que não cause ardências ou irritações. Sua fórmula deve
ser isenta de corantes, parabenos e álcool e que mantenha o pH natural
(neutro). Embalagem com 480 ml

Limpoli 7,93 Tralálá

(*) Alteração da marca dos itens 08 e 09 (arroz tipo 1, branco, polido, classe longo fino - pacote 5 kg), passando a ser da marca Dona Milu, através
do Processo Administrativo nº 9.908/2019.

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

REPUBLICAÇÃO

DECRETO  Nº. 37, DE 17 DE ABRIL DE 2019

“Estabelece a notificação obrigatória da doença varíola bovina ao serviço de Vigilância em Saúde, através do
Setor de Epidemiologia do Município.”

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

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº. 21684/2018;

DECRETA

Art. 1º - A doença varíola bovina passa a ser de notificação obrigatória ao serviço de Vigilância em Saúde do Município de Valença, através
do Setor de Epidemiologia.

§1º - A notificação da suspeita ou ocorrência da doença é obrigatória para os profissionais que atuem na área de saúde em nosso Município.

§2º - A notificação deverá ser feita na Unidade Básica da localidade afetada, nos termos do formulário em anexo, sendo após, endereçadas ao
Setor de Epidemiologia para compor o arquivo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2019.

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

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019
(PUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 3.183/2019
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 011/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cestas básicas
destinadas a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Beneficiário: Amanbella Comércio de Alimentos Eirelli-ME

Item Qtde Unid Descrição Preço 
Unitário

1 1.000 cestas Cestas básicas 79,7

Composição e custo da
cesta básica:

1 1 pcte
Arroz agulhinha - tipo 1 -
pacote de 5 kg

11,47 11,47 POLIDINHO

2 2 Kg
Feijão preto - tipo 1 -
embalagem de 1 kg

3,87 7,74 MINEIRINHO

3 1 Kg
Sal refinado - embalagem de
1 kg

0,76 0,76 GARÇA

4 2 Kg
Açúcar refinado - embalagem 
de 1 kg

1,93 3,86 TOPÇUCAR

5 2 unid
Óleo de soja - embalagem
de 900 ml

3,39 6,78 CORCOVADO

6 1 lt
Extrato de tomate
concentrado - lata de 340 gr

1,98 1,98 PRAMESA

7 1 pcte
Pó de café à vácuo - pacote
de 500 gr - 1ª qualidade -
Selo de pureza ABIC 

5,39 5,39 ODEBRECHT

8 1 Kg
Farinha de trigo especial -
sem fermento - embalagem
de 1 kg

2,41 2,41 BELARINA

9 2 pcte
Macarrão espaguete com
sêmola - pacote de 1 Kg

2,87 5,74 CADORE

10 2 Pct
Biscoito salgado tipo cream
cracker - pacote de 400 grs

2,48 4,96 NAGA

11 1 Kg
Farinha de mandioca - tipo 1 -
branca - 01 kg

2,16 2,16 PEREIRA

12 1 Kg
Fubá - grãos finos - pacote
de1 Kg

1,47 1,47 PEREIRA

13 2 pcte
 Leite em pó - embalagem de 
400 grs

7,20 14,40 DANKY

14 2 unid
Tempero - embalagem de
300 grs

1,58 3,16 TOSCANO

15 2 unid Creme dental 90 grs 1,63 3,26 EVEN

16 2 unid Sabonete 90 grs 0,64 1,28 SENSO

17 2 unid Sabão em barra 200 grs 0,76 1,52 BARRA

18 1 pcte

Papel higiênico sem
perfume, na cor branca,
medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04
unidades.

1,36 1,36 PAPOULA

Total 79,70

Amanbella Comércio de 
Alimentos Eirelli-ME

Empresa

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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PORTARIA Nº 083 DE 06 DE MAIO DE 2019.

“Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO da concessão
de benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora
LENICE ESTEVES TEIXEIRA, no âmbito do
PREVI VALENÇA – Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município
de Valença, conforme decisão do processo
do 224.595-0/2017”.

RETIFICANDO A PORTARIA 057 DE 15 DE OUTUBRO DE 2015,
PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 741 DE 04/02/2016

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos constitucionais, em especial o que trata o
art. 40, § 5º da Constituição da República, e ainda com base na Emenda
Constitucional 41/2003, Art.6º, usando ainda do que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160 de 12 de
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência Social,
no âmbito do  Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em
especial o que dispõe o art.20, incisos I,II e II, e especial o§1º, tendo
garantida a paridade de reajustes com os servidores ativos, e ainda
em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 606/
607 de 2015.

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, à servidora LENICE ESTEVES TEIXEIRA, brasileira,
portadora do CPF nº 657.481.077-91, mat. 113.735; NIT 1080019886-
4, efetiva no cargo de PROFESSOR I, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art.40,§1º da Constituição da
República Federativa do Brasil e, em harmonia com o art.44 da Lei
Complementar nº 160 de 12 dezembro de 2012, fixados através do
sistema eletrônico ASPPREV  de fls. 45/54 do processo administrativo
606/607 de 2015, com valor de R$ 2.286,70( dois mil, duzentos e oitenta
e seis reais e setenta centavos).

I- As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR I com valor de R$1.633,36 (hum
mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) acrescidos
de 40% referentes ao ATS no valor de R$653,34 (seiscentos e cinqüenta
e três reais e trinta e quatro centavos), de acordo com art.126 e 129 da
Lei Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

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

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETORA EXECUTIVA

PREVI VALENÇA

PORTARIA Nº 84 DE 07 DE MAIO DE 2019

“Dispõe sobre a retificação da revisão do
benef ício de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, da servidora MARIA DE FATIMA
SOUZA COSTA, no Âmbito do PREVI-
VALENÇA – Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de
Valença , de acordo com o TCE RJ
200.816.-2/2018”.

RETIFICANDO AS PORTARIAS Nº 084 DE 084/2012 E  Nº 069 DE 10 DE
DEZEMBRO DE 2015, PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 741 DE 04
DE FEVEREIRO DE 2016.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA – Reitero o parecer de folhas 14 a16,
devendo ser realizada imediatamente a revisão do beneficio na forma
do art. 40, § 1º, I da CRFB/88 (redação EC 41/03) c/c art. 6º - A da EC 41/
03, tendo em vista que a Aposentadoria da autora foi deferida na
modalidade APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ e a
segurada tem o direito de recebimento dos proventos integrais com
paridade ao serventuário em exercício laborativo na forma da lei
Constitucional, com data retroativa ao pedido administrativo da
segurada.

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 217 de
2013:

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
a servidora MARIA DE FATIMA  DE SOUZA COSTA, brasileira, portadora
do CPF nº. 859.553.297-49, matrícula 114.707; Pis/Pasep  nº.
103.175.404-72, efetivo no cargo de PROFESSOR II, lotada na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora foram
calculados com base no que trata o art. 40º, § 1º, da Constituição da
República e em harmonia com art. 44 da Lei complementar Municipal
nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados por meio de sistema
eletrônico ASPPREV, Conforme fls.28/30 do administrativo 217 de 2013
com o valor de R$ 1.423,57 (hum mil quatrocentos e vinte e três reais e
cinqüenta e sete centavos).

I- As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de PROFESSOR II com valor de R$1.237,89 (Hum
mil  duzentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) acrescido
o ATS R$185,68(cento e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos),
de acordo com art.126 e 129 da Lei Complementar Municipal 28/1999
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Valença/RJ.

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

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETORA EXECUTIVA

PREVI VALENÇA
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PORTARIA Nº85 DE 07 DE MAIO DE 2019.

“Dispõe sobre retificação da concessão de
benef ício de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ, AO SERVIDOR JOSE PEDRO
MACHADO ALVES no âmbito do PREVI
VALENÇA – Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de
Valença, de acordo com o TCE RJ 228.227-
3/2017”.

RETIFICANDO A PORTARIA 052 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015,
PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 915 DE 07 DE DEZEMBRO DE
2017.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETOR EXECUTIVO
DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos preceitos constitucionais em especial o que trata o art. 40, §1º,
inciso III, alínea “b” da Constituição  da República Federativa do Brasil,
e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003, usando ainda o
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal, Lei
Complementar nº160, de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art.21 incisos I, II e II,
sendo reajustes de acordo com os índices do INSS;

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 558/
559 de 2015:

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício de APOSENTADORIA POR IDADE
ao servidor, JOSE PEDRO MACHADO ALVES, brasileiro, portador CPF
nº656.306.617-87 mat. nº 108.642; NIT nº 106.562.747-08, efetivo no
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado o Secretária
Municipal de Serviços Públicos.

Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da
Constituição da República e, em harmonia com art. 44 da Lei
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através do sistema eletrônico ASPREV, conforme consta de fls.44/47
do processo administrativo nº 558 de 2015 com valor de R$ 494,75
(QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO
CENTAVOS), observando-se somente para efeito de  pagamento a
eventual necessidade de complementação ao piso constitucionalmente
assegurado.

Art. 3º - Esta portaria  entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

PORTARIA Nº 86 DE 08 DE MAIO DE 2019.

“Dispõe sobre a Retificação publicação de
portaria de concessão de benefício de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, ao servidor ARNALDO
GUIMARÃES GARCIA , no âmbito do PREVI
VALENÇA – Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença.

RETIFICANDO A PORTARIA 076 DE 01 DE MAIO DE 2019, PUBLICADA
NO BOLETIM OFICIAL Nº 1052 DE 03 DE MAIO DE 2019.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA, nos usos de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos constitucionais, em especial o que trata o
art. 40, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República Federativa do
Brasil, e ainda com base na Emenda Constitucional 41/2003, usando
ainda do que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal,  Lei
Complementar nº 160 de 12/12/2012, que rege o Regime Próprio de
Previdência Social, no âmbito do  Municipal de Valença, Estado do Rio
de Janeiro, com paridade e remuneração dos servidores ativos.

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 115/2019.

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, ao servidor ARNALDO GUIMARÃES GARCIA,
brasileiro, portador do CPF nº 569.335.507-10 matrícula nº 112.011 ,
NIT 1170891383-6, efetivo no cargo de AGENTE EDUCADOR I, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2º - Os PROVENTOS que serão recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art.40,§1º da Constituição da
República Federativa do Brasil e, em harmonia com o art.44 da Lei
Complementar nº 160 de 12 dezembro de 2012, fixados através do
sistema eletrônico ASPPREV de fls. 65/70 do processo administrativo
115/2019 com valor de R$ 1.919,03 (hum mil novecentos e dezenove
reais e três centavos).

I- As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
cargo de AGENTE EDUCADOR I com valor de R$1.476,18( hum mil
quatrocentos e setenta e seis reais e dezoito centavos),  acrescido de
30% referente ao Adicional por Tempo de Serviço(ATS) no valor de
R$442,85 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco
centavos) de acordo com os artigos 126 e 129 da Lei Complementar
Municipal  28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
de Valença /RJ.

Art.3º - Esta Portaria de retificação entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos de 01 de maio de 2019.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETORA EXECUTIVA

PREVI VALENÇA
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PORTARIA Nº 87 de 09 de maio de 2019.

“Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO DE ATO
CONCESSÓRIO do benefício de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PERMANENTE, a servidora MARTA LUCIA
KELLY SILVA SOUZA, no Âmbito do PREVI-
VALENÇA – Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença.
, de acordo com o TCE RJ 224.176-0/2017”.

RETIFICANDO A PORTARIA 041 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013,
PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 584 DE 20 DE FEVEREIRO DE
2014 E PORTARIA Nº 021 DE 20 DE MARÇO DE 2014, PUBLICADA NO
BOLETIM OFICIAL Nº 598 DE 29 DE MAIO DE 2014.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA
EXECUTIVO DO PREVI VALENÇA no uso de suas atribuições legais,
fundamentado nos preceitos Constitucionais, e em especial o que trata
o artigo 40º §1º, inciso I da Constituição da República Federativa do
Brasil (redação EC 41/03) c/c art. 6º - A da EC 41/03, usando ainda  do
que dispõe a Legislação Infraconstitucional Municipal,  Lei
Complementar nº 160 de 12 de dezembro de 2012, que rege o Regime
Próprio de  Previdência Social, no âmbito do  Municipal de Valença,
Estado do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art.18, e ainda
em harmonia com o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Valença e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 062/
2013, 063/2013 e 467 de 2011;

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PROPORCIONAL, a servidora MARTA LUCIA KELLY SILVA SOUZA,
brasileira, portadora do CPF nº. 696.666.957-15, matrícula 1054300 ,
NIT  nº1087595050 -4, efetivo no cargo de AGENTE EDUCADOR II, lotada
na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VALENÇA/RJ.

Art. 2º - Os PROVENTOS recebidos pela servidora serão
PROPORCIONAIS  com base no que trata o  art.18 da Lei complementar
Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, e ainda o que trata a
Emenda Constitucional  nº 70 de 2012 fixados através de sistema
eletrônico ASPPREV, conforme fls.38/40 do processo administrativo nº
062 e 063/2013; com o valor de  R$ 1.149,61 (hum mil  cento e quarenta
e  nove reais e sessenta e um centavos).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de Agente Educador II, com salário base no valor
de R$884,32 (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
acrescido do ATS de 30% no valor de R$265,29 (duzentos e sessenta e
cinco reais e vinte e nove centavos), de acordo com o artigo 126 e 129
Lei Complementar Municipal nº 28/99 que dispõe do Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETORA EXECUTIVA

PREVI VALENÇA

PORTARIA Nº88 DE 09 MAIO DE 2019.

“Dispõe sobre a Retificação da concessão
do benef ício de APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA POR IDADE a servidora GENI
BRAGA WERNECK no âmbito do PREVI
VALENÇA – Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de
Valença, de acordo com o TCE-RJ 221.435-
3/2017”.

RETIFICANDO A PORTARIA Nº 89 DE 01 DE SETEMBRO DE 2017,
PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 892 DE 12 DE SETEMBRO DE
2017.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA EXECUTIVA
DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos preceitos constitucionais em especial o que trata o art. 40, §1º,
inciso III, alínea “b” da Constituição  da República Federativa, usando
ainda do que dispõe a legislação Infraconstitucional Municipal ,Lei
Complementar nº160,de 12 de Dezembro de 2012 que rege o Regime
Próprio de Previdência Social no âmbito do Município de Valença, Estado
do Rio de Janeiro, em especial o que dispõe o art.21, incisos I, II, III,
tendo reajustes de acordo com o índice do INSS.

Considerando os termos do Processo Administrativo 2636/2017:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER, o benefício APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR IDADE, a servidora GENI BRAGA WERNECK, matrícula nº105.732,
portadora do, CPF nº 852.398.957-91, NIT nº 1215112169 - 2, efetiva no
cargo de AGENTE EDUCADOR II, lotada na Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2º - Os  PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art. 40, §1º, inciso III, alínea “b” da
Constituição da República  Federativa do Brasil e, em harmonia com o
art. 44 da Lei Complementar 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através de sistema eletrônico ASPPREV,  conforme fls. 50/54 do
processo administrativo 2636/2017 com valor de R$ 895,31(oitocentos
e noventa e cinco reais e trinta e um centavos). observando-se somente
para efeito de pagamento a eventual necessidade de complementação
ao piso constitucionalmente assegurado.

Art. 3º - Esta portaria de retificação entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VALADARES
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE VALENÇA

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº88/2018 DE 26 DE JUNHO DE 2018– PREVI VALENÇA/PMV

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

“Dispõe sobre retificação de publicação  de
portaria de concessão do benef ício de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, que tem como beneficiária
ADRIANA GLÓRIA SANT’ANNA ROCHA, no
âmbito do PREVI VALENÇA – Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos
do Município de Valença.”

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETORA EXECUTIVA
DO PREVI VALENÇA,no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos preceitos constitucionais em especial o que trata o art. 6º da
Emenda Constitucional nº 41 de 2003, Lei Complementar nº 160 de 12
de dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência Social
no âmbito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, e Lei
complementar nº 028/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Valença – RJ;

Considerando os termos do Processo Administrativo 473/2014
e TCE 217.952-1/2017:

RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR, o benefício APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO, a servidora ADRIANA GLÓRIA DE SANT’ANNA
ROCHA, brasileira,casada,portadora do CPF nº 026.888.717-90,
mat.111341, NIT nº 10527726866, efetiva no cargo de PROFESSOR II,
lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º -Os  PROVENTOS recebidos pelo servidor foram
calculados com base no que trata o art. 40, §1º da Constituição da
República e, em harmonia com o art. 44 da Lei Complementar 160 de
12 de dezembro de 2012, f ixados através de sistema eletrônico
ASPPREV,  conforme fls. 38/40 do processo administrativo 473 de 2014
com valor de R$1.991,93 (mil novecentos e noventa e um reais e
noventa e três centavos).

I – As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de Professor II com valor de R$1.422,81 (mil
quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), acrescidos
de 40% referentes ao ATSs, R$569,12 (quinhentos e sessenta e nove
reais e doze centavos) de acordo com art. 126 e 129 da Lei
Complementar Municipal 28/1999 que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos de Valença/RJ.

Art. 3º - Esta portaria de retificação entra em vigor na data de sua
publicação, retificando a portaria de nº 052 de 01 de setembro de 2014.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA

RETIFICACÃO DF. PORTARIA N° 102 DE 28 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre retificação de publicação de
portaria de concessão de beneficio de
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, que tem como beneficiária
ELIANE DAS GRAÇAS RAMOS DE MELO
RAPOSO, no âmbito do PREVI VALENÇA -
Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos do Município de Valença.

PORTARIA N°015 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 PUBLICADA NO
BOLETIM OFICIAL N° 751 DE 22 DE MARÇO DE 2016 E DA PORTARIA
N° 015 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 - PREVI VALENÇA/PMV.

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA, DIRETOR EXECUTIVO
DO PREVI VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado
nos preceitos constitucionais em especial o que trata o art° 6° da
Emenda Constitucional n° 41/2003 da referida Constituição da República
do art. 40, §5° da CRFB/88 e ainda com base na Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar 160 de 12 de dezembro
de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência Social no âmbito
do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro.

Considerando os termos do Processo Administrativo n° 737/15
e Processo TCE n° 219.713-7/2017

RESOLVE

Art. 1° - RETIFICAR o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO à ELIANE DAS GRAÇAS RAMOS DE MELO RAPOSO,
brasileira, portadora do CPF n° 968.493.557-91, matrícula n° 112.763,
PIS n° 122.222.419-89, efetiva no cargo de PROFESSOR I, LOTADA NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 2° - OS PROVENTOS recebidos pela servidora foram
calculados com base no que trata o art. 40, § 1° da Constituição da
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei
Complementar Municipal n° 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através do sistema eletrônico ASPREV, conforme consta de fls. 48/52
do processo administrativo n° 737/2015 com valor de R$2.368.37 (Dois
mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos).

I - As parcelas referentes aos valores acima descritos são oriundas do
salário base do cargo de Professor, com valor de R$1.633,36 (mil
seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), acrescido do
ATS de 45% no valor de R$735,01 (setecentos e trinta e cinco reais e
um centavo), de acordo com o artigo 126 e 129 da Lei Complementar
Municipal n° 28/99 que dispõe do Estatuto dos Servidores Públicos de
Valença/RJ .

Art.  3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
para retificar fundamentação constitucional.

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

SONIA CRISTINA VASCONCELOS VILELA
DIRETOR EXECUTIVO

PREVI VALENÇA
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ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo n.º 206/19
Contrato n.º 9912460368 de 06 de maio de 2019.
Contratante: Câmara Municipal de Valença
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Vigência: 03/05 a 31/12/2019
Objeto: Serviços de correspondências e afins.
Valor Global:R$10.000,00 (dez mil reais)
Fundamentação: art. 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

Presidente da Câmara
Fabio Antonio Pires Jorge

Lei Complementar  n.º  220/2019 de 09 de abril de 2019
(Autoria: Mesa Diretora)

Revisão Geral Anual da
Remuneração dos Servidores da Câmara
Municipal de Valença, com fundamento na
Constituição Federal art. 37, inciso X, e
Reajuste  Remuneratório dando outras
providências.

                   A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA,  R E S O L V E:

Art. 1º - Fica Revisado em 3,75 %( três  virgula , setenta e cinco
por cento)  as remunerações e demais vantagens  de todos os
Servidores da Câmara Municipal de Valença: Vereadores,
Comissionados (Assessores parlamentares e Assessores da Mesa
Diretora), Efetivos, Pensionista e Aposentados  da Câmara Municipal
de Valença, referente a Revisão Geral Anual no período 2019.

Art. 1º - A – Fica Reajustado em 4,25% (quatro vírgula vinte e
cinco por cento) as remunerações e demais vantagens dos servidores
ocupantes dos cargos Comissionados (Assessores Parlamentares e
Assessores da Mesa diretora), Efetivos, Pensionistas e Aposentados
da Câmara Municipal de Valença, de acordo com a data base dos
servidores da Câmara Municipal de Valença, que se dá em maio, e o
último reajuste foi realizado em dezembro de 2015.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
aprovação, gerando efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de
2019, referente a revisão anual da remuneração, e com relação ao
Reajuste Remuneratório, gerando efeitos financeiros, contudo, a partir
de maio de 2019, de acordo com a data base dos servidores da
Câmara Municipal de Valença, revogando-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 09 de abril  de 2019.

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

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

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 29/04/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º 3.117/2019 de 25 de abril de 2019
(Mensagem 46/2018 do Poder Executivo)

Ementa: “Altera o inciso IV, do parágrafo
2º, do art. 4º, da Lei nº. 2.808, de 25 de
Agosto de 2014, acrescentado pela Lei nº.
3.018/2018, dando outras providências.”

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

Art. 1º - O art. 4º, parágrafo 2º, inciso IV, da Lei nº. 2.808, de 25 de
Agosto de 2014, acrescentado pela Lei nº. 3.018/2018, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º - ............................................

§1º - .....................................................
..............................................................

§2º – Representantes da Sociedade Civil:
..............................................................
IV – 01 (um) representante de grupo representativo que atue na
promoção e/ou garantia dos direitos da mulher, ou sindicato.” (NR)

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

Sala das Sessões, 25 de abril de 2019.

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

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

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  06/05/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.118/2019  de 25 de abril de 2019
(Mensagem 47/2018 do Poder Executivo)

“Dispõe sobre a estruturação e
funcionamento do Sistema de Controle
Interno do Município de Valença e dá
outras providências.”

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° – O Sistema de Controle Interno do Município de Valença
visa a assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade na gestão dos recursos públicos e avaliação dos
resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 e 74
da Constituição Federal e 122 a 124 e 129 da Constituição Estadual,
artigo 59 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 56 e 57 da Lei
Orgânica Municipal.

Art. 2º - O Sistema de Controle Interno do Município de Valença,
será composto pela Controladoria Geral do Município, com status de
Secretaria, subordinada diretamente ao Chefe do Poder Executivo,
contando com o suporte necessário de recursos humanos,
orçamentários, financeiros e materiais para o efetivo desempenho de
suas funções.

Parágrafo único: O titular do Órgão Central de Controle Interno
(Controlador Geral do Município) deverá ser nomeado dentre pessoas
detentoras de curso superior, preferencialmente, nas áreas de Ciências
Contábeis, Direito ou Gestão Pública, com experiência profissional e
conhecimentos de auditoria, controle interno, orçamento público, contas
públicas, contabilidade pública e outros que sejam necessários ao
adequado exercício de suas funções, devidamente comprovados.

Art. 3º - Para efeitos desta Lei, as Unidades de Controle Interno
Setoriais - UCIS dos demais órgãos da administração direta municipal
deverão estar subordinadas diretamente ao titular do órgão (secretaria)
e vinculadas tecnicamente à Controladoria Geral do Município.

CAPÍTULO II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 4º – O controle interno do Município compreende o plano de
organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração
para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações,
avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e
das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade
das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Parágrafo único: A responsabilidade primária pela definição dos
controles internos é do titular do respectivo Poder, órgão ou entidade.
Essa obrigação pode ser delegada ao responsável pela Controladoria
Geral do Município.

Art. 5º – Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto
de órgãos, funções e atividades de controle que devem agir de forma
articulada, multidisciplinar, integrada e sob a orientação técnico–
normativa de um órgão central, orientados para o desempenho das
atribuições de controle interno indicadas na Constituição e normatizadas
nesta Lei, compreendendo particularmente:

I. A instituição de procedimentos administrativos na execução dos atos
de gestão f inanceira, orçamentária, patrimonial, contábil e
administrativa, inclusive de gestão de pessoas, visando garantir, com
razoável segurança, o alcance dos objetivos institucionais;

II. A eficácia, transparência e segurança da aplicação, gestão, guarda e
arrecadação de bens, valores e dinheiros públicos municipais ou pelos
quais o município seja responsável;
III. o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a
observância à legislação e às normas que orientam a atividade
específica da unidade controlada;

IV. o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da
observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício
das atividades auxiliares;
V. o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas,
efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico e Secretaria Municipal de Fazenda;
VI. o controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado
a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da
administração e a assegurar a observância dos dispositivos
constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único: Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo
tratam-se do Poder Executivo Municipal e ainda as demais unidades
da Administração Direta (Secretarias e Fundos Municipais) e deverão
se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de
procedimentos e rotinas expedidas pela Controladoria Geral do
Município.

Art. 6º - Para efeitos desta Lei, entende-se como:

I. Controladoria Geral do Município – CGM: o órgão central de controle
interno do Poder Executivo, dotado de autonomia financeira,
orçamentária e gerencial responsável pela coordenação e definição
de diretrizes gerais de controle interno, sem prejuízo das demais
funções que lhes são atribuídas nesta Lei e em ato normativo próprio,
observado o princípio da segregação de funções.
II. Unidade de Controle Interno Setorial – UCIS: unidade da estrutura da
administração direta e fundos do Poder Executivo, subordinada e
vinculada à Controladoria Geral do Município, responsável pela definição
e avaliação dos controles internos, e ainda, pela identificação e
avaliação de riscos aos objetivos organizacionais, sem prejuízo das
demais funções que lhes são atribuídas por esta lei ou em ato normativo
próprio, observado o princípio da segregação de funções.
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III.   Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: as diversas
unidades responsáveis pela execução dos processos de trabalho da
entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses
processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e
dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos.
IV - Sistemas administrativos: conjunto de atividades integradas e
vinculadas, relacionadas a funções finalísticas e de apoio, necessárias
ao alcance dos objetivos organizacionais e que estejam presentes em
toda administração pública, tais como planejamento, recursos humanos
e materiais, finanças, contabilidade e outras, executadas sob a
orientação técnica do respectivo órgão central.
V – Auditoria interna: atividade de controle desempenhada pela
Controladoria Geral do Município e pelas Unidades de Controles
Internos Setoriais, com a f inalidade de avaliar a legalidade,
legitimidade, efetividade, eficiência e eficácia dos processos
administrativos, programas e projetos governamentais por meio de
instrumentos e técnicas próprias, identificar e avaliar riscos e subsidiar
a proposição de melhorias e reformulações dos referidos sistemas.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIO – CGM

Art. 7° – São responsabilidades da CGM, referida no inciso I do
artigo 4º, com apoio das UCIS, além daquelas dispostas nos arts. 74
da CF e 122, 124 e 129 da Constituição Estadual e artigos 56 e 57 da
Lei Orgânica Municipal, e também as seguintes:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo, abrangendo as administrações Direta e
Fundos, promover a integração operacional e orientar a elaboração
dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional,
supervisionando e auxiliando as unidades executoras no
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro
– TCE/RJ, Tribunal de Contas da União – TCU, Ministério Público
Estadual – MPE e Ministério Público Federal - MPF, quanto ao
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às
equipes técnicas, recebimento de diligências, acompanhar e auxiliar
os gestores na elaboração de respostas, tramitação dos processos e
realização de auditorias requeridas pelo Tribunal de Contas, sobretudo
no que se refere a atos e fatos de responsabilidade do Prefeito;
III – Elaborar o plano anual de auditorias governamentais;

IV – Interpretar e pronunciar-se sobre a execução orçamentária,
financeira e patrimonial;
V – Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle
interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas,
mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas
administrativos dos Órgãos do Município, incluindo as administrações
Direta e Indireta, expedindo relatórios com recomendações para o
aprimoramento dos controles;
VI – Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstos
no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e
na Lei Orçamentária Anual – LOA, inclusive quanto a ações
descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos
Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites
constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos
nos demais instrumentos legais;
VIII – Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à
eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira,
patrimonial e operacional dos Órgãos Municipais, incluindo a
administração Direta, bem como, na aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
IX – Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos,
tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de
Responsabilidade Fiscal;
X – Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da
gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em
especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária -
RREO e ao Relatório de Gestão Fiscal - RGF, aferindo a consistência
das informações constantes de tais documentos;
XI – Acompanhar o processo de planejamento e a elaboração do Plano
Plurianual - PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei
Orçamentária Anual - LOA;
XII – Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento
eletrônico de dados e documentos (processos eletrônicos) em todas
as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar
os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das
informações;
XIII – Instituir e manter sistema de informações para o exercício das
atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;
XIV – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para
que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária,
as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou
antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por
agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda,
quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
XV – Representar ao TCE-RJ, sob pena de responsabilidade solidária,
sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou
prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas
adotadas pela administração;

XVI – Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo
Prefeito e pelos responsáveis pelas demais unidades da administração
direta e indireta municipal;
XVII – Elaborar e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética para os
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, comissionado
ou função gratificada lotados na Controladoria Geral do Município;
XVIII - Criar condições para o exercício do controle social sobre os
programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do
Município;
XIX – Exercer a orientação e a supervisão técnica dos órgãos que
compõem o Sistema de Controle Interno;
XX – Supervisionar e orientar o Sistema de Correição, através da
Comissão Processante Permanente do Município;
XXI – Acompanhar e auxiliar os serviços de ouvidoria do Poder Executivo,
junto à Assessoria de Comunicação, prestando a orientação normativa
necessária, podendo ser implantado, a critério do Chefe do Executivo,
sistema de ouvidoria gratuito;

XXII – Realizar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, auditorias e inspeções de
natureza financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial
nas unidades da administração pública, enviando o respectivo relatório
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ao TCE-RJ no último caso ou na hipótese de identif icação de
irregularidades e ilegalidades que resultem em prejuízo ao erário
público, sem prejuízo da instauração da devida tomada de contas,
quando for o caso, conforme Deliberação TCE nº. 279 de 24/08/2017,
sob pena de responsabilidade solidária;
XXIII – Recomendar e orientar sobre estratégias de transparência na
administração pública para fins de cumprimento da Lei de Acesso à
Informação;
XXIV - Estabelecer diretrizes e estratégias de combate à corrupção;

XXV - Estabelecer o plano de capacitação dos servidores que integram
o sistema de controle interno.

CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO SETORIAIS – UCIS

Art. 8° - Ficam criadas as Unidades de Controle Interno Setoriais
– UCIs na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento Urbano e Secretaria Municipal de Saúde.

§1º - Poderão ser criadas outras unidade de controle interno setoriais
nos demais órgãos da administração direta e fundos, de acordo com
critérios de materialidade, risco, relevância e oportunidade.

§2º - Fica a cargo de cada órgão, onde haja uma unidade setorial,
disponibilizar espaço físico com toda infraestrutura necessária para o
bom funcionamento de suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

Art. 9° - O exercício da atividade de correição ficará a cargo da
Comissão Processante Permanente – CPP e a CGM poderá solicitar
os processos administrativos em curso, para inspeção e fiscalização,
com o objetivo de apurar fatos que atentem contra os deveres e
obrigações positivados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
seja para apurar fatos atentatórios às disposições de outras legislações
ou atos normativos específicos, independentemente de dano, podendo,
inclusive, sugerir e/ou determinar correções nos procedimentos
efetuados pela CPP.

Parágrafo único: Caso a CGM apure qualquer irregularidade na conduta
dos serviços da CPP, poderá determinar a abertura de sindicância ou
tomada de contas, conforme o caso, atendida a Deliberação TCE nº.
279 de 24/08/2017, sem prejuízo das demais medidas administrativas
e penais e dará imediata ciência ao Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES DA OUVIDORIA PÚBLICA

Art. 10 - O Poder Executivo instituirá Ouvidoria Municipal a fim de
estabelecer um canal de comunicação com os usuários dos serviços
públicos, podendo se utilizar de sistemas de ouvidoria disponíveis
gratuitamente.

Parágrafo Único: A Ouvidoria f icará a cargo da Assessoria de
Comunicação e vinculada tecnicamente à CGM.

Art. 11 - As denúncias, reclamações e sugestões dos usuários
processadas pela Ouvidoria Municipal serão devidamente registradas
e catalogadas, de forma a subsidiar avaliações futuras e identificar
fragilidades e riscos aos processos administrativos e aos objetivos
organizacionais.

Art. 12 - A ouvidoria promoverá constante comunicação com a
Controladoria Geral do Município, inclusive com relatórios, incentivando
a adoção de medidas de melhoria, mas sem se olvidar de promover o
feedback constante aos usuários dos serviços públicos municipais, sem
prejuízo de demais atribuições definidas em ato normativo específico.

Parágrafo único: As respostas às reclamações ou dúvidas dos usuários
dos serviços públicos processadas pela ouvidoria serão promovidas
em tempo hábil de forma a não comprometer o seu direito fundamental
à informação.

CAPÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

SETORIAIS – UCIS

Art. 13 – São responsabilidades das UCIS:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e orçamentos da sua pasta;
II – Assessorar a Controladoria Geral do Município nos aspectos
relacionados com os controles internos e externos, no exercício de sua
missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades
executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro – TCE/RJ Tribunal de Contas da União - TCU, Ministério
Público Estadual – MPE e Ministério Público Federal – MPF, quanto ao
encaminhamento de documentos e informações, atendimento às
equipes técnicas, recebimento de diligências, acompanhar e auxiliar
os gestores na elaboração de respostas, tramitação dos processos e
realização de auditorias requeridas pela Corte de Contas;
III – Participar da elaboração do plano anual de auditorias
governamentais da CGM, propondo temas para as auditorias sob o
aspecto do risco, materialidade e relevância referente a sua pasta;
IV - Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os
controles interno e externo;
V – Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle
interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas
mediante metodologia e programação próprias nos diversos sistemas
administrativos de seu órgão, expedindo relatórios com recomendações
para o aprimoramento dos controles à CGM;
VI - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstos
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual, inclusive quanto a ações descentralizadas
executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal, de
Seguridade Social e de Investimentos do Poder, órgão ou entidade de
cuja estrutura pertença;
VII - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia,
eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial
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e operacional no correspondente Órgão, bem como, na aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado, se for o caso;
VIII – Avaliar a destinação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos do respectivo órgão, tendo em vista as restrições constitucionais
e a da Lei de Responsabilidade Fiscal;
IX– Acompanhar o processo de planejamento e a elaboração do Plano
Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual do órgão de sua competência;
X – Instituir, alimentar e manter sistema de informações para o exercício
das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;
XI – Identificar, avaliar e criar respostas aos riscos que comprometam
a efetividade dos objetivos organizacionais e encaminhá-los à CGM;
XII – Alertar formalmente o superior hierárquico competente para que
instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as
ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais,
ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário,
praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as
contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou
valores públicos; caso o superior não tome as providências necessárias,
o fato deverá ser relatado à Controladoria Geral do Município;
XIII – Relatar à CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as
irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao
erário,                                      pelas medidas adotadas pela administração,
que tiver conhecimento;

XIV – Participar da elaboração do parecer sobre as contas anuais
prestadas pela administração respectiva, quando for solicitado pela CGM.

CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 14 – As diversas unidades componentes da estrutura
organizacional do Poder ou Órgão indicados no parágrafo único do
artigo 3º, no que tange ao controle interno, têm as seguintes
responsabilidades:

I – Exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas
administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II – Exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o
cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas
constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na
Lei Orçamentária Anual e no cronograma de execução mensal de
desembolso;
III – Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao
Município e órgãos indicados no parágrafo único do artigo 3º, colocados
à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no
exercício de suas funções;

IV – Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos,
convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema
administrativo, em que o Poder ou Órgão indicado no parágrafo único
do artigo 3º, seja parte.

V – Comunicar à Controladoria Geral do Município, qualquer
irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de
responsabilidade solidária.

CAPÍTULO IX
DOS CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO E DOS SEUS

AUXILIARES

Seção I
Dos Cargos Públicos e Da Investidura

Art. 15 – Para atender aos serviços da Controladoria Geral do
Município, deverão ser criados, por meio de lei própria, os cargos
públicos de caráter efetivo, abaixo discriminados:

I - Agente de Controle;

II - Auditor público interno

§1º - Os cargos públicos transcritos nos incisos I  e II deste artigo,
deverão ter fixados por meio de lei própria, do Chefe do Poder Executivo,
suas atribuições, vencimentos, carga horárias, grupos ocupacionais,
escolaridades, referências, quantidades, e outras que por ventura forem
necessárias.

§2º - Além do cumprimento dos requisitos legais exigidos para o
provimento dos cargos públicos citados, a investidura para os cargos
dependerá  de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da CRFB/88.

Seção II
Dos Auxiliares

Art. 16 - Os recursos humanos necessários às tarefas de
competência da Controladoria Geral do Município, assim como as
atribuições técnicas de auxílio aos auditores públicos internos, poderão
ser recrutados do quadro efetivo de pessoal do correspondente Poder
ou Órgão referidos no parágrafo único do artigo 3°, desde que
preencham as qualificações necessárias e pertinentes para o exercício
da função, podendo ser aproveitados os servidores já lotados no
Controle Interno, preenchidos os requisitos necessários.

CAPÍTULO X
DAS VEDAÇÕES

Art. 17 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de
função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de
pessoas que tenham sido nos últimos 05 (cinco) anos:

I – Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva,
pelos Tribunais de Contas;
II – Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera
administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio
público, em qualquer esfera de governo;
III – Condenadas em processo por prática de crime contra a
Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial
do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, ou
por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02
de junho de 1992.
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IV - Tenham tido as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas ou tenham
praticado atos danosos ao patrimônio público e, consequentemente,
lhes tenham sido imputado débito pela Corte de Contas.
V- Estejam respondendo a processos judiciais ou administrativos por
prática de atos puníveis com demissão, ou de improbidade
administrativa ou de natureza que envolvam a prática de crimes contra
a administração ou contra as finanças públicas.

Art. 18 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função
nas atividades de Controle Interno:

I –  Exercer atividade político-partidária;

II –  Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal;

III –  Participar do processo de gestão, não cabendo se manifestar em
processos de licitação, liquidação de despesas, ou ainda atuar como
fiscais de contratos ou membros de comissão, em respeito ao princípio
da segregação de funções;

IV - Praticar atos que atentem contra as normas deontológicas do Código
de Ética.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser
sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições
inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão.

Parágrafo único: O agente público que, por ação ou omissão, causar
embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores da
CGM que estiverem no desempenho de suas funções institucionais,
ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 20 - Aos servidores ocupantes de cargos do Sistema de Controle
Interno é obrigatória a realização de no mínimo 20 (vinte) horas anuais em
cursos de capacitação e treinamento em auditoria, controle interno,
contabilidade pública e/ou planejamento e orçamento públicos, sem
prejuízo de capacitações e treinamentos em outras áreas de
conhecimentos necessárias ao adequado desempenho de suas funções.

Art. 21 – O servidor que exercer funções relacionadas com o
Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e
informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições
e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os para
elaboração de relatórios e pareceres destinados ao titular da
Controladoria Geral, ao Chefe do Poder Executivo, ao titular da unidade
administrativa na qual se procederam as constatações e ao Tribunal
de Contas do Estado.

Art. 22 – As despesas da Controladoria Geral do Município
correrão à conta de dotações próprias, f ixadas anualmente no
Orçamento Fiscal do Município.

Art. 23 – Até a implantação definitiva do Sistema de Controle
Interno do Município de Valença, composta pela Controladoria Geral do

Município, fica vigente e válida, toda a estrutura organizacional, composta
por cargos em comissão e função de confiança, da Secretaria Municipal
de Controle Interno, prevista na Lei Complementar nº. 175, de 14 de
Julho de 2014.

Art. 24 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  06/05/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

LEI N.º 3.119/2019 de 30 de abril de 2019
(Vereador Rafael de Oliveira Tavares)

“Veda a nomeação para cargos em
comissão de pessoas que tenham sido
condenadas pela Lei Federal nº11. 340/06
no âmbito do município.”

O Prefeito Municipal de Valença LUIZ FERNANDO FURTADO DA
GRAÇA Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração
Púbica direta e indireta, bem como em todos os Poderes do Município
de Valença, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições
previstas na Lei Federal nº 11.340/06, Lei Maria da Penha.

Parágrafo Único – Inicia essa vedação com a condenação em decisão
transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.

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

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

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

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  14/05/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 3.121/2019 de 02 de maio de 2019
(Mensagem 12/2019 do Poder Executivo)

Ementa: “Institui o Serviço de transporte
remunerado pr ivado individual de
passageiros, no município de Valença, e
dá outras providências.”

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

CAPÍTULO I
DO TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE

PASSAGEIROS

Art. 1º - Através da presente Lei fica regulamentada a execução
do Serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros
no município de Valença/RJ.

Art. 2º - Para fins da presente Lei considera-se o Serviço de
transporte remunerado privado individual de passageiros definido como
aquele realizado em viagem individualizada, executado em automóvel
particular, com capacidade para até 07 (sete) pessoas – incluindo o
Condutor - contratado entre o usuário e uma Operadora de Tecnologia de
Transporte Credenciada – OTTC, credenciado pela Secretaria Municipal
de Serviços Públicos e de Defesa Civil, através de sua Coordenadoria de
Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar do Município de Valença, para realização
de uma viagem em um percurso previamente determinado.

Parágrafo único: A exploração do Serviço de transporte remunerado
privado individual de passageiros dependerá da autorização do
Município de Valença às pessoas físicas ou jurídicas operadoras de
Plataformas Tecnológicas – credenciadas perante a Coordenadoria
de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

Art. 3º - A solicitação e a contratação do Serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros, no município de Valença,
serão realizadas, exclusivamente, por intermédio de aplicativo móvel
disponibilizado pelas operadoras de Tecnologia de Transporte
Credenciada – OTTC.

Parágrafo único: O pagamento do valor do serviço que trata esta Lei será
efetuado conforme os meios disponibilizados pela OTTC credenciada.

CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES DAS OPERADORAS DE TECNOLOGIA DE

TRANSPORTE CREDENCIADA – OTTC

Art. 4º - Para operação no município de Valença, as Operadoras
de Tecnologia de Transporte Credenciada – OTTC’s deverão
credenciar-se perante a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda
Escolar, conforme critérios de credenciamento fixados nesta Lei e ainda:

I – cadastrar os veículos e seus condutores para a prestação do serviço,
atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e
qualidade;

II - intermediar conexão entre os usuários e os condutores, através de
aplicativos móveis de Plataformas Tecnológicas;

III - disponibilizar mecanismos para a avaliação da qualidade da
prestação do serviço, ao usuário através de Plataformas Tecnológicas;

 IV - disponibilizar ao usuário a identificação do condutor, por meio de
foto, e do veículo, por meio de modelo e pelo número da placa;

V - estabelecer e fixar valores correspondentes aos serviços prestados;

VI - disponibilizar meios eletrônicos aos usuários para o pagamento
dos serviços prestados;

VII - emitir recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes
informações:

a) origem e destino da viagem;
b) mapa do trajeto percorrido conforme sistema de
georreferenciamento; e
c) tempo total e distância;
d) composição do valor pago pelo serviço.

VIII - disponibilizar o serviço previsto nesta Lei, a pessoas com
deficiência, conforme previsto na Lei Federal nº. 13.146/15, sendo
proibido recusar a prestação do serviço ao passageiro com deficiência
e com mobilidade reduzida.

X - na hipótese do veículo não oferecer condições de acomodar no
porta-malas, cadeira de rodas ou qualquer outro objeto de uso
necessário para locomoção e/ou ajuda nas condições ou limitações
do passageiro, esta deverá ser acomodada no banco traseiro.

Parágrafo único: O cadastro previsto no inciso I do caput deste artigo
não acarretará prejuízo ao cadastramento realizado pelo município de
Valença, através da Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

Art. 5º - As Operadoras de Tecnologia de Transporte
Credenciadas, ficam obrigadas a compartilhar com o município de
Valença, junto a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar,
os dados necessários ao controle e à regulação de políticas públicas
de mobilidade urbana, garantida a privacidade e confidencialidade dos
dados pessoais dos usuários.

§1º - As Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciada - OTTC
deverão compartilhar com a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e
Ronda Escolar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, as informações
referentes a cada viagem contendo os seguintes dados:

I - origem e destino da viagem;

II - tempo e distância da viagem;

III – mapa do trajeto da viagem;

IV - identificação do condutor que prestou o serviço;

V - composição dos valores pagos pelo serviço;

VI - avaliação, pelo usuário, do serviço prestado, quando tiver.

§2º - As Operadoras de Tecnologia e Transporte Credenciadas, ficam
obrigadas a compartilhar com o município de Valença, através da
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar, mediante
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notificação do poder público, os dados da viagem no prazo de 24(vinte
e quatro) horas, para apuração de irregularidades e crimes e outras
infrações administrativas previstas nesta Lei, garantida a privacidade
a confidencialidade dos dados pessoais do usuário.

CAPÍTULO III
 DA AUTORIZAÇÃO, DA OPERAÇÃO E DO CADASTRO

Art. 6º - O Serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros, no município de Valença, deverá ser realizado em
veículos com capacidade para até sete (7) lugares – incluindo o
condutor – com 4 (quatro) portas e idade máxima de 6 (seis) anos de
uso, a partir da data da fabricação.

Art. 7º - A autorização para a execução do Serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros no município de Valença,
é limitada a um veículo por pessoa física (CPF), mediante credenciamento
perante a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

Art. 8º - A partir da aprovação do pedido de autorização para
exploração do serviço que trata esta Lei, o condutor terá 5 (cinco) dias
corridos, para apresentar o veículo autorizado para vistoria na
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

Art. 9º - Aquele que pretende se credenciar perante o município
de Valença para a execução do serviço que trata esta Lei, deverá
apresentar os seguintes documentos à Coordenadoria de Trânsito,
Tráfego e Ronda Escolar:

I – documento comprobatório de que veículo a ser cadastrado para
realizar o do Serviço de transporte remunerado privado individual de
passageiros está emplacado no município de Valença, em nome do
condutor proprietário, fiduciante ou arrendatário;

II – possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias B, C, D
ou E com autorização para exercer atividade remunerada;

III – apresentar a regular quitação do seguro DPVAT;

IV – apresentar o seguro de acidentes pessoais a passageiros – APP;

V - possuir inscrição como contribuinte individual no Instituto Nacional
de Seguridade Social- INSS;

VI – cópia do CPF, RG, Carteira de Habilitação, Título de Eleitor;

VII – comprovante de residência, de no mínimo 06 (seis) últimos meses;

VIII – certificado de registro e licenciamento do veículo em seu nome - CRLV;

IX – certidão negativa de antecedentes criminais da Vara Criminal da
Comarca de Valença;

X - certidão negativa de débito junto a Fazenda Municipal;

XI – atestado médico de sanidade físico e mental;

XII – certidão ou declaração de que não está impedido de dirigir pela
legislação nacional de trânsito;

XIII  – 02 retratos 3x4.

§1º - É vedado o exercício da função de condutor de veículo do Serviço
de transporte remunerado privado individual de passageiros àqueles
que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática
de crimes de trânsito previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro).

§2º - É vedado o exercício da função de condutor de veículo do Serviço
de transporte remunerado privado individual de passageiros, daqueles
que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática
de crimes de trânsito previsto no art. 303 da Lei nº. 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro), com dolo eventual.

§3° - É vedado o exercício da função de condutor de veículo para prestar
o Serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros
àqueles que possuem autorização, permissão, ou concessão de
serviço público de quaisquer dos Entes Federativos.

§4º - É vedado para o exercício da função de condutor de veículo do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros àqueles que possuam
antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes
previstos na Lei 11.340/2006 (Maria da Penha).

§5º - É vedado para o exercício da função de condutor de veículo do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros àqueles que possuam
antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes
previstos no Título VI da 1.741/2003 (Lei Estatuto do Idoso).

CAPÍTULO IV
DAS TAXAS

Art. 10 - Fica instituída pelo município de Valença a Taxa de
Gerenciamento Operacional - TGO, para exploração do Serviço de
transporte remunerado privado individual de passageiros, observado
os procedimentos estabelecidos nesta Lei e outras normas
reguladoras das condições de exploração do serviço.

§1º - A taxa que trata esta Lei deverá ser recolhida anualmente,
correspondente a 5 (cinco) UFIVAS por veículo cadastrado, sendo que
o fato gerador da TGO considera-se ocorrido em 1º de janeiro de cada
exercício e anos subsequentes;

§2º - A correção dos valores da taxa, se dará anualmente, seguindo a
correção dos valores estabelecidos para a UFIVA.

§ 3º - O exercício do Poder de Polícia para autorizar e fiscalizar o Serviço
de transporte remunerado privado individual de passageiros, pela
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar, constitui fato
gerador da taxa prevista no parágrafo primeiro.

Art. 11 - A Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada
deverá recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), sem prejuízo da
incidência de outros tributos aplicáveis.

CAPÍTULO IV
DOS VEÍCULOS

Art. 12 - O veículo autorizado a prestar Serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros, receberá da
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar, um adesivo com
modelo padrão que deverá ficar afixado no interior do veículo no painel
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lado direito, no qual constará o número da autorização e o prazo de
validade daquela.

Art.13 - O veículo cadastrado a prestar o Serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros, somente receberá
autorização para realizar o serviço previsto nesta Lei, desde que atenda
aos seguintes requisitos:

I - manter suas características originais de fábrica, em perfeito estado
de conservação, funcionamento e segurança, higiene e limpeza;

II - possuir todos os equipamentos definidos pela legislação de trânsito,
para a atividade a ser empreendida;

III - satisfazer as exigências da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro) e demais legislações pertinentes;

IV - possuir ar-condicionado;

V - aprovado em vistoria realizada pela Coordenadoria de Trânsito,
Tráfego e Ronda Escolar.

CAPÍTULO V
DA VISTORIA

Art. 14 - Os veículos autorizados para executar o serviço que
trata esta Lei, serão submetidos à vistoria anual realizada pela
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

§1º - O órgão fiscalizador poderá notificar a Operadora de Tecnologia
de Transporte Credenciada e o condutor sempre que houver a
necessidade de realizar nova vistoria no veículo autorizado.

 §2º - Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador em vistoria,
terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularizar a(s) pendência(s).

CAPITULO VII
DEVERES DO CONDUTOR

Art. 15 - É dever de todo condutor de veículo autorizado para
realizar o serviço que trata esta Lei, observar os preceitos e proibições
estabelecidas pela Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e
demais legislações pertinentes, e ainda:

I - portar autorização específica emitida pela Coordenadoria de Trânsito,
Tráfego e Ronda Escolar para exercer a atividade;

II – trajar-se adequadamente, sendo proibido o uso de bermudas e
similares, camisas tipo regata, observando as regras de higiene e
aparência pessoal;

III - tratar com urbanidade todo o passageiro;

IV - não dormir ou fazer as refeições no interior do veículo;

V - dirigir o veículo de modo a proporcionar segurança e conforto aos
passageiros;

VI – obedecer à velocidade estipulada nas vias públicas;

VII – cumprir rigorosamente as normas prescritas nesta Lei e nos
demais atos administrativos expedidos;

VIII – não fumar no interior do veículo quando em trânsito, parado ou
estacionado;

IX - não consumir bebida alcoólica no dia em que estiver em serviço;

X – observar o número máximo permitido para a lotação do veículo;

XI – não fazer ponto ou arrecadar passageiros na via pública, parques
e similares, em pontos de embarque de transporte coletivo ou
permanecer em local não permitido:

XII - não interromper a via pública a pretexto de desembarcar
passageiro;

XIII - somente efetuar o transporte de pessoas que tenham sido alvo de
contrato específico conforme regras estabelecidas por esta Lei, não
podendo parar em via pública para oferecer o serviço;

XIV - não receber, em hipótese alguma, passes ou vale-transporte do
sistema de transporte coletivo urbano de Valença ou de outro município,
como forma de pagamento pelos seus serviços;

XV - apresentar o veículo em perfeitas condições de higiene e limpeza;

XVI – somente utilizar veículo em perfeitas condições de conservação e
segurança, sendo vedado o uso de veículo com avarias na parte externa
e interna;

XVII – é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa
do veículo cadastrado para a execução do serviço previsto nesta Lei;

XVIII - cumprir as determinações do município, expedidas através da
Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar;

XIX - atender as obrigações fiscais e outras que sejam correlatas,
fornecendo estes dados sempre que solicitados pelo município;

XX - comunicar à Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar,
alterações de qualquer de seus dados constantes no cadastro do
município, em até 7 (sete) dias corridos;

XXI - utilizar para o serviço de transporte remunerado privado individual
de passageiros somente o veículo cadastrado para este fim;

XXII - responsabilizar-se pela veracidade das informações e documentos
apresentados ao município;

XXIII - efetuar o recolhimento de multa e/ou taxas impostas pelo
município, no prazo estabelecido;

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 16 - O Poder de Polícia será exercido pela Coordenadoria
de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar que terá competência para
apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das
penalidades previstas nesta Lei.
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Art. 17 - O Município tomará as providências que julgar
necessárias à regularidade da execução dos serviços.

Parágrafo único: Os agentes fiscalizadores poderão apreender os
documentos e ou equipamentos que não estiverem de acordo com o
que preceitua esta Lei.

Art. 18 - Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão
lavrados em formulários, extraindo-se cópia para anexar aos autos
arquivados no Município e outra para entregar ao condutor infrator;

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES E DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 19 - Constitui infração a ação ou omissão que importe na
inobservância, por parte das OTTC’s e pelos condutores autorizados
de normas estabelecidas nesta Lei e demais instruções
complementares, que por ventura forem expedidas.

Art. 20 - A fiscalização desta Lei poderá ocorrer administrativamente
ou na via pública, conforme a natureza ou tipicidade da infração praticada
pelo condutor ou pela Operadora Tecnológica de Transporte Credenciada.

Art. 21 - Constatada a infração, será lavrado Auto de Infração,
que originará a notificação ao infrator acarretando em penalidades e
medidas administrativas previstas nesta Lei, com a expedição da
notificação à OTTC’s e ao condutor, respeitado o exercício da defesa
prévia ou recurso administrativo.

§1º - Emitida a Notificação de Penalidade, esta será entregue ao infrator,
por via postal mediante comprovante do Correio, ou por via eletrônica,
ou ainda por edital em jornal de circulação no município, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias corridos da lavratura do Auto de Infração,
sob pena de encaminhamento à Dívida Ativa.

§2º - O prazo previsto no parágrafo anterior iniciará a partir da juntada
nos autos do processo administrativo da notificação prevista.

Art. 22 - A notificação por infração e descumprimento das regras
estabelecidas na presente Lei, será lavrada em formulário específico para
essa finalidade, com modelo padrão estabelecido pelo município de
Valença, através da Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar.

Seção I
Das Penalidades

Art. 23 - A inobservância aos preceitos que regem o Serviço de
transporte remunerado privado individual de passageiros no município
de Valença acarretará na aplicação dos seguintes procedimentos:

I - Penalidades:
a) multa;
b) suspensão da autorização;
c) revogação da autorização;
d) descadastramento do condutor;
e) descadastramento do veículo.

II - Medidas administrativas:
a) notificação para regularização;
b) retenção ou remoção do veículo;
c) apreensão de documentos ou equipamentos;

Parágrafo único: A aplicação da pena de suspensão da autorização do
serviço previsto nesta Lei, implicará o recolhimento daquela e acarretará
o afastamento do condutor e do veículo pelo período de 12 meses.

Art. 24 - As infrações punidas com multa serão atribuídas os
seguintes valores:

I - infração leve, multa de 10 (dez) UFIVA’s;

II - infração média, multa de 20 (vinte) UFIVA’s;

III - infração grave, multa de 50 (cinquenta) UFIVAS’s;

IV - infração Gravíssima, multa de 100 (cem) UFIVA’s.

Parágrafo único: As multas previstas nos incisos do caput deste artigo
serão corrigidas anualmente, seguindo a Unidade Fiscal do Município
de Valença – UFIVA.

Seção II
Das infrações

Art. 25 - Da tipificação e classificação das infrações:

I - não atender a notificação para realizar a vistoria:

Infração: Leve
Penalidade: multa

II – quando o veículo não for apresentado no prazo previsto no § 2º do
artigo 13 será imediatamente impedido de realizar o serviço que trata
esta Lei:

Infração Leve
Penalidade: multa

III – quando o condutor não cumprir e não atender regras determinadas
no artigo 15 desta Lei:

Infração Leve
Penalidade: multa

IV – realizar a prestação de serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros sem que ocorra a intermediação da
contratação através de plataformas tecnológicas (aplicativos):

Infração Grave
Penalidade: multa

V – Agredir fisicamente o agente de fiscalizador do município de Valença
no exercício de suas funções:

Infração Grave
Penalidade: multa e suspensão da autorização.

Art. 26 - A prestação de qualquer Serviço de transporte
remunerado privado individual de passageiros, realizado no município
de Valença, por pessoa Jurídica ou pessoa física isoladamente, em
desacordo com o disposto nesta Lei, e demais leis que regulamentam
o transporte de passageiros no município de Valença, será considerada
transporte irregular, e implicará na aplicação das penalidades previstas
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na lei 9.503, de 23/09/1997 Código de Trânsito Brasileiro, bem como
na Lei das Contravenções Penais e ainda estará incorrendo em:

Infração Gravíssima
Penalidade: multa e cassação da autorização.

Art. 27 - As despesas referentes a remoção e estada do veículo
serão de responsabilidade do condutor.

CAPÍTULO X
 DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 – Fica delimitada a proporção de 01 (um) veículo para
cada 5.000 (cinco mil) habitantes no Município de Valença.
Parágrafo Único: a fonte a servir de cálculo para regulamentação serão
dados pelo IBGE.

Art. 29 - As Operadoras de Tecnologia de Transporte
Credenciado terão 120 (cento e vinte) dias corridos para se adequar a
regulamentação prevista nesta Lei.

Art. 30 - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por
Decreto, no que couber.

Art. 31 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 25 de abril de 2019.

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

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

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em  14/05/2019

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito


