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Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS MUNICIPAIS

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior
E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

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: pgm.valenca@gmail.com
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
Hilton de Souza Faria
Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971
Alzinete Fátima Silva de Souza
Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138
Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188
Vitor Emanuel do Couto

UFIVA - R$ 82,26
de acordo com o Decreto 178 de
30/12/2019 publicado no Boletim
Oficial edição 1.149 de 30/12/2018.

UFIR - R$ 3,5550
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 101 de 20/12/2019 publicada no
D.O.E. de 23/12/2018, pág. 08.
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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
Sylvio dos Santos Carvalho
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
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
José Carlos Fraga
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2891
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 –
2° Andar – Centro
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mara Lucia Marques de Medeiros Oliveira
E-mail: sasel_2009@hotmail.com
Telefone: (24) 2452-0795
Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 Centro
ESPORTE E LAZER
Juliane Maria Souza da Silva
E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro
CULTURA E TURISMO
Thiago Ferreira da Silva
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

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

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
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EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: Jose Augusto Pavão
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 17.191,20 (dezessete mil cento e noventa e um
reais e vinte centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: VHL Hospitalar Ltda Comercio e Prestadora de
Serviço Ltda
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 1.131,80 (um mil cento e trinta e um reais e oitenta
centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: K.C.R.S comercio de Equipamentos Eireli EPP
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais)
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EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: TY Bortholin Comercial Ltda
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: Licitin Tecnologia e Informatica Eireli
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: Milla Equipamentos Metalurgicos Eireli EPP
Processo Administrativo: 9570/2020
Objeto: Aquisição de academias ao ar livre destinadas as
Unidades de Saúde, destinadas aos Bairros: Jardim Valença,
Cambota e Chacrinha
Valor: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saude
Contratado: FreireAguiar Comercio Audiovisual Eireli
Processo Administrativo: 27126/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
para o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Valor: R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais)

Edição 1282 - 09/12/2020

Página 3

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
Nº 028/2020/PMV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15.895/2020/PMV
Processo Administrativo nº: 15.895/2020/PMV
Objeto: Contratação empresa especializada para 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 caracterizada
por: serviços mecânicos, serviços de lanternagem e pintura,
serviços na parte elétrica em geral, serviços de funilaria e tornearia,
serviços de mola, alinhamento e balanceamento, borracharia,
vidraçaria, capotaria, tapeçaria e outros serviços necessários ao
perfeito funcionamento dos veículos pesados.
Tipo de licitação: menor preço por lote
Informações: (24) 2453-2696 ramal 5313 – e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 22 de dezembro de
2020, 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.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.899/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática destinados a
atender a Vigilância Epidemiológica das DANTs (Doenças e Agravos
não transmissíveis).
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 as firmas:
CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI CNPJ: 18.631.695/000175, LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI CNPJ: 33.848.018/0001-05 , no valor
global de R$ 10.619,56 (dez mil seiscentos e dezenove reais e
cinquenta e seis centavos) 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.

Aline de Oliveira
Pregoeira

Valença 08 de dezembro de 2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.919/2020

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde

Objeto: Aquisição de material permanente (cadeira odontológica)
previsto na Portaria 3.034/2019, destinada ao Centro de
Especialidades odontológicas
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:
Betaniamed Comercial Eireli EPP CNPJ nº: 09.560.267/0001-08,
no valor global de R$ 8.099,00 (oito mil e noventa e nove 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 04 de dezembro de 2020
Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde
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DECRETO Nº. 174, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Regulamenta a Lei Complementar nº. 226/
2019, dispondo sobre a utilização por
terceiros, dos bens imóveis do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando a competência do Chefe do Executivo local
para administração dos bens municipais, respeitada a competência
da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços, conforme
preconiza o art. 98, da Lei Orgânica do Município;
Considerando os ditames dos bens municipais, fixados
em nossa lei maior local;
Considerando a edição da Lei Complementar nº. 226/2019,
que “Dispõe sobre a alienação e a utilização por terceiros, dos bens
imóveis do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro.”
Considerando o processo administrativo nº. 14190/2020;
DECRETA:
Art.1º. A utilização por terceiros de bens públicos imóveis
do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, observará o
disposto na Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº. 226/
2019 e neste Decreto.
Art. 2º. Quando não forem necessários aos serviços
públicos, não interessarem a qualquer plano urbanístico ou não se
revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio Município,
os seus imóveis poderão ser, total ou parcialmente, utilizados por
terceiros sob as formas de permissão, cessão, concessão ou
autorização de uso.
Art. 3º. O uso de bens imóveis municipais por terceiros,
conforme o caso e o interesse público o exigir, poderá ser feito
mediante:
I-permissão de uso;
II-cessão de uso;
III-concessão de uso;
IV-autorização de uso

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ
§3º. Para outorga na modalidade autorização de uso, o
interessado deverá requerê-la por meio de meio de processo
administrativo, apresentando os fatos e fundamentos de sua
pretensão, prazo de utilização, destinação do espaço pretendido e
indicação precisa da área objeto da autorização e dependerá de
expressa autorização do Prefeito, ouvidos os órgãos competentes.
Art. 4º. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I-permissão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel
público a terceiro mediante ato administrativo discricionário, negocial
e precário, a título gratuito ou oneroso, para utilização do imóvel
conforme a finalidade permitida, por prazo certo ou indeterminado,
podendo ser precedida de chamada pública, a critério do Chefe do
Poder Executivo;
II- cessão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel público
a terceiro mediante contrato administrativo discricionário, a título
gratuito, oneroso ou por encargos, por prazo certo ou indeterminado,
para utilização do imóvel conforme finalidade definida no respectivo
instrumento;
III-concessão de uso: modalidade de outorga de uso de imóvel
público a terceiro mediante contrato administrativo, porém não há
precariedade, precedida de autorização legislativa e concorrência
pública, por prazo determinado, a título oneroso ou por encargos,
para utilização do imóvel para fins específicos de urbanização,
industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento
sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais
e seus meios de subsistência ou outras modalidades de interesse
social;
IV-autorização de uso: a modalidade de outorga de uso de imóvel
público a terceiro mediante ato administrativo discricionário, negocial
e precário, a título gratuito ou oneroso, para realização de eventos
de curta duração compatíveis com o interesse público.
Art. 5º. A concessão, a cessão e a permissão de uso de
bem imóvel municipal vincular-se-ão à atividade definida em contrato
ou termo respectivo, constituindo o desvio de finalidade como causa
suficiente de sua rescisão, independente de qualquer outra.
Art. 6º. Todos os instrumentos de outorga de uso dos bens
públicos, deverão ser publicados no Boletim Oficial do Município,
sob a forma de extrato, devendo conter os elementos necessários
para identificação do objeto; sua finalidade; se remunerado, gratuito
ou com encargos e o prazo de validade.

§1º. A utilização dos bens municipais por terceiros poderá
ser remunerada, consoante valor da UFIVA, conforme taxação fixada
na LC 229/2019, art. 36 e 37, por imposição de encargos ou gratuita,
mediante interesse público devidamente justificado.

Art. 7º. Todo aquele que, sem estar autorizado pela
autoridade competente, ocupar área pública deste Município, deverá
ressarci-lo pelo uso indevido, sem prejuízo das sanções em que
haja incorrido.

§2º. Nos termos do parágrafo único do art. 37, da LC 229/
2019, poderá ser dispensada a taxa de outorga para autorização de
uso, nos seguintes casos:

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº. 01, de 13 de Janeiro de 2020.

a) para os eventos tombados pelo serviços de patrimônio
histórico, artístico e cultural junto à Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo do Município;

Gabinete do Prefeito, 19 de novembro de 2020.

b) para os eventos de cunho social e religioso, que não
tenham finalidade lucrativa.
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REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 180, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Dispõe sobre as obrigações dos
Prestadores de Serviços de Outros
Municípios (CEPOM-Valença).”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos
69, inciso VI, e 94, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei Orgânica
Municipal, e tendo em vista os parágrafos 6º e 7º do artigo 23 da Lei
Complementar Municipal nº225, de 17 de dezembro de 2019, e
Considerando os termos do processo administrativo nº.
13120/2019;
DECRETA
Art. 1º. Este Decreto regulamenta o fornecimento de
informações por pessoa jurídica que prestar serviço no Município de
Valença/RJ com emissão de documento fiscal autorizado por outro
município e a responsabilidade tributária atribuída ao tomador desse
serviço.
Art. 2º. A pessoa jurídica que prestar serviço relacionado no
Anexo I para tomador estabelecido no Município de Valença/RJ,
com emissão de documento fiscal autorizado por outro município,
deverá fornecer informações, inclusive a seu próprio respeito, à
Secretaria Municipal de Fazenda do Poder Executivo, nos termos e
condições dispostos neste Decreto e em outros atos normativos
complementares.
§ 1º. Ficam dispensadas da obrigação de que trata o caput:
I - a empresa prestadora do serviço proveniente do exterior
do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; e
II - a pessoa jurídica que prestar, para tomador estabelecido
no Município de Valença/RJ, exclusivamente serviço discriminado
no Anexo II, desde que tal prestação seja destinada a empresa de
seguros privados, no caso de atendimento ao segurado em razão
da ocorrência do sinistro previsto na apólice de seguro;
III - Microempreendedor Individual – MEI;
§ 2º. As informações a que se refere o caput serão fornecidas
por meio da rede mundial de computadores - Internet e servirão para
a inscrição do prestador de serviços em cadastro específico na
Secretaria Municipal de Fazenda.
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§ 5º. A obrigação a que se refere o caput somente será
considerada cumprida após terem sido fornecidas as informações e
recepcionados os documentos exigidos pela legislação.
§6º. Os prestadores de serviços relativos aos subintes
4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, todos da Lista Anexa da Lei
Complementar Nacional nº116, de 31 de julho de 2003, ficam
dispensados do cumprimento deste Decreto, devendo cumprir
as obrigações acessórias nos termos da Lei Complementar
Nacional nº175, de 23 de setembro de 2020.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Fazenda, após a análise
das informações transmitidas e dos documentos recebidos,
considerando que o prestador de serviços se encontra em situação
regular com relação ao disposto neste Decreto, efetuará sua
inscrição em cadastro específico e disponibilizará, via Internet, essa
informação.
§ 1º. O prestador de serviços será inscrito automaticamente
no cadastro após decorrido o prazo de trinta (30) dias contados da
data do recebimento dos documentos referidos no § 4º do art. 1º
deste Decreto sem que a Secretaria Municipal de Fazenda tenha
proferido decisão acerca da matéria, sendo que os documentos
permanecerão sujeitos à análise para posterior decisão.
§ 2º. A decisão denegatória da inscrição como prestador de
serviços, qualquer que seja seu fundamento, poderá ser objeto de
recurso ao titular do Departamento de Fiscalização Fazendária, da
Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de trinta (30) dias
contados da data de sua publicação na imprensa oficial, da notificação
ou ciência da decisão.
§ 3º. Da decisão do recurso referido no § 2º não caberá
pedido de reconsideração nem novo recurso.
§ 4º. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá, a qualquer
tempo, promover, de oficio, o cancelamento da inscrição do prestador
de serviços, caso verifique qualquer irregularidade nas informações
transmitidas ou nos documentos recebidos.
Art. 3º. Ainda que isento ou imune, o tomador do serviço
estabelecido no Município de Valença/RJ será responsável pelo
pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS,
devendo retê-lo e recolhê-lo, no caso em que o prestador de serviços
emita documento fiscal autorizado por qualquer outro município
localizado no País, se esse prestador não estiver em situação regular
no cadastro específico da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 3º. O prestador de serviços será identificado pelo número
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ e
receberá um protocolo de inscrição no momento da transmissão da
sua “Ficha de Informações de Prestador de outro Município”.

§ 1º. A responsabilidade de que trata o caput somente se
refere aos serviços previstos nos subitens da relação constante do
Anexo I.

§ 4º. A confirmação das informações dar-se-á por meio de
documentos a serem enviados pelo prestador de serviços à
Secretaria Municipal de Fazenda, em conformidade com Resolução
emitida por esse órgão.

§ 2º. As dispensas de fornecimento de informações previstas
no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal ou na
Lei Complementar Nacional nº116/2003, não exime o tomador do
serviço da retenção e recolhimento do imposto, nas prestações que
envolverem os serviços:
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a - descritos no item 12, exceto o subitem 12.13, e nos subitens
3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17,
11.01, 11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.09, 20.01, 20.02 e 20.03 da
lista do Anexo I do Código Tributário Municipal, pelo imposto devido
na respectiva prestação, na seguinte ordem, e apenas no caso em
que o contribuinte não seja localizado no Município de Valença/RJ:
1) o tomador do serviço, se localizado no Município de Valença/RJ;
2) caso o tomador do serviço não seja localizado no Município do
Rio de Janeiro, o intermediário do serviço, se localizado no Município
de Valença/RJ;
3) no caso de inexistência de tomador e intermediário localizados
no Município do Rio de Janeiro, o tomador do serviço, ainda que
localizado fora do Município de Valença/RJ;
4) no caso de inexistência de tomador e intermediário localizados
no Município de Valença/RJ e na impossibilidade de se exigir do
tomador o respectivo crédito tributário, o intermediário do serviço;
b - provenientes do exterior do País ou cuja prestação se tenha
iniciado no exterior do País, pelo imposto devido na respectiva
prestação, na seguinte ordem:
1) o tomador do serviço, se localizado no Município Valença/RJ;
2) o intermediário do serviço, se o tomador do serviço for localizado
no Município de Valença/RJ e se for impossível exigir do tomador o
respectivo crédito tributário;
§ 3º. Na hipótese em que o tomador do serviço for empresa
de seguros privados ou operadora de planos privados de assistência
à saúde, deverá ser observada a dispensa de cadastramento do
prestador de serviços, apenas nas situações descritas no inciso II
do § 1º do art.1º.
§ 4º. O tomador do serviço obterá informação acerca da
situação cadastral do prestador de serviços por meio de consulta,
utilizando o número de inscrição no CNPJ do prestador.
Art. 4º. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá celebrar
acordos ou convênios com prefeituras de outros municípios e com
órgãos administrativos municipais, estaduais ou federais, com vistas
à obtenção de dados sobre os prestadores de serviços ou à
confirmação das informações por eles prestadas.
Art. 5º. A Secretaria de Fazenda poderá expedir normas
complementares para fins de cumprimento deste Decreto.
Art. 6º . Este Decreto entra em vigor em dois meses a
contar de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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ANEXO I
Itens da lista de serviços do Anexo I da Lei Complementar
Municipal nº225, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre
Código Tributário Municipal
1 Serviços de informática e congêneres
1.01
Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02
Programação.
1.03
Processamento de dados e congêneres.
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
1.04
eletrônicos.
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de
1.05
computação.
1.06
Assessoria e consultoria em informática.
Suporte técnico em informática, inclusive instalação,
configuração e manutenção de programas de computação e
1.07
bancos de dados.
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de
1.08
páginas eletrônicas.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer
2 natureza
2.01

Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de
3 uso e congêneres.

3.01

Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
Exploração de stands, para realização de eventos ou negócios
3.02
de qualquer natureza.
4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01
Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética,
4.02
radiologia, tomografia e congêneres.
4.04
Instrumentação cirúrgica.
4.05
Acupuntura.
4.06
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07
Serviços farmacêuticos.
4.08
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico,
4.09
orgânico e mental.
4.10
Nutrição.
4.11
Obstetrícia.
4.12
Odontologia.
4.13
Ortóptica.
4.14
Próteses sob encomenda.
4.15
Psicanálise.
4.16
Psicologia.
4.18
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
4.20
biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
4.21
congêneres.
Serviços de medicina e assistência veterinária e
5 congêneres.
5.01
Medicina veterinária e zootecnia.
5.04
Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
5.06
biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
5.07
congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento,
5.08
alojamento e congêneres.
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Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia,
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio
7 ambiente, saneamento e congêneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
7.01
urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.13

Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de
engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e
projetos executivos para trabalhos de engenharia.
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de
gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do
serviço.
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e
congêneres.
Calafetação.
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,
higienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.18

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia,
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos,
geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.03

7.06
7.07
7.08

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem,
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros
serviços relacionados com a exploração e explotação de
7.19
petróleo, gás natural e de outros recursos minerais.
7.20
Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.
Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de
8 qualquer grau ou natureza.
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
8.02
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e
9 congêneres.
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e
execução de programas de turismo, passeios, viagens,
9.02
excursões, hospedagens e congêneres.
9.03
Guias de turismo.
10 Serviços de intermediação e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de
seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos
10.01 de previdência privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em
10.02 geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de
10.03 propriedade industrial, artística ou literária.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de
10.04 faturização (factoring).
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis
ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens,
inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de
10.05 Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.
10.06 Agenciamento marítimo.
10.07 Agenciamento de notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
10.08 agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.10 Distribuição de bens de terceiros.
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Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento,
11 vigilância e congêneres.
11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas.
12 Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,
12.13 teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e
13 reprografia.
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
13.01 mixagem e congêneres.
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,
13.02 cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia,
13.04 litografia, fotolitografia.
14 Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01
14.02
14.03
14.04

14.05

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação
de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,
elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Assistência técnica.
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e
congêneres, de objetos quaisquer.

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao
14.06 usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
14.07 Colocação de molduras e congêneres.
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e
14.08 congêneres.
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo
14.09 usuário final, exceto aviamento.
14.10 Tinturaria e lavanderia.
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12 Funilaria e lanternagem.
14.13 Carpintaria e serralheria.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,
17 comercial e congêneres.

17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares.

17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,
tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
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17.03
17.04

17.06
17.07
17.08

17.10
17.11
17.12
17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.201
17.21

17.22
17.23

18

18.01

19

19.01
23
23.01

Planejamento, coordenação, programação ou organização
técnica, financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-deobra.
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboração de desenhos, textos e demais materiais
publicitários.
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
Organização de festas e recepções; bufê (exceto o
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao
ICMS).
Administração em geral, inclusive de bens e negócios de
terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
Estatística.
Cobrança em geral.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro,
seleção, gerenciamento de informações, administração de
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a
operações de faturização (factoring).
Apresentação de palestras, conferências, seminários e
congêneres.
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura
de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de
apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de
títulos de capitalização e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos
de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho
industrial e congêneres.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho
industrial e congêneres.

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
24 sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
FServiços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
24.01 sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
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25 Serviços funerários..
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes;
aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento
de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de
certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamamento, embelezamento, conservação ou
25.01 restauração de cadáveres.
25.03 Planos ou convênio funerários.
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas agências franqueadas;
26 courrier e congêneres.
Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e
26.01 suas agências franqueadas; courrier e congêneres.
27 Serviços de assistência social.
27.01 Serviços de assistência social.
Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer
28 natureza.
28.01
29
29.01
30
30.01

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.
Serviços de biologia, biotecnologia e química.

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
31 mecânica, telecomunicações e congêneres.
Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
31.01 mecânica, telecomunicações e congêneres.
32 Serviços de desenhos técnicos.
32.01 Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
33 despachantes e congêneres.
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
33.01 despachantes e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e
34 congêneres.
34.01
35
35.01
36
36.01
37
37.01
38
38.01
39
39.01
40
40.01

Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,
jornalismo e relações públicas.
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relações públicas.
Serviços de meteorologia.
Serviços de meteorologia.
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
Serviços de museologia.
Serviços de museologia.
Serviços de ourivesaria e lapidação.
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for
fornecido pelo tomador do serviço).
Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
Obras de arte sob encomenda.
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ANEXO II
Itens da lista de serviços do Anexo I da Lei Complementar
Municipal nº225, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre
Código Tributário Municipal
4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01

Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica,
radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância
magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Instrumentação cirúrgica.
Acupuntura.
Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento
físico, orgânico e mental.
Nutrição.
Obstetrícia.
Odontologia.
Ortóptica.
Próteses sob encomenda.
Psicanálise.
Psicologia.

4.02
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e
4.20
materiais biológicos de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento
4.21
móvel e congêneres.
14 Serviços relativos a bens de terceiros.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,
conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer
objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam
14.01 sujeitas ao ICMS).
Recondicionamento de motores (exceto peças e partes
14.03 empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.12 Funilaria e lanternagem.
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DECRETO Nº. 181, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
“Regulamenta o processo de arbitramento
fiscal da base de cálculo do Imposto sobre
a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos
69, incisos III e VI, e artigo 94, inciso I, alínea “a”, ambos da Lei
Orgânica Municipal:
Considerando os termos do processo administrativo nº.
16375/2019;
DECRETA
Art. 1º. Este Decreto regulamenta os artigos 195 e 197 da
Lei Complementar Municipal nº. 225, de 17 de dezembro de 2019,
relativo ao processo de arbitramento fiscal da base de cálculo do
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
Art. 2º. A base de cálculo do imposto será determinada por
arbitramento fiscal, considerando o maior valor entre aquele obtido
por meio de avaliação realizada pela Administração Tributária com
base nos elementos aferidos no mercado imobiliário, o valor venal
constante do Cadastro Imobiliário ou o declarado pelo sujeito passivo.

4.18

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência
18 de riscos seguráveis e congêneres.

18.01

Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência
de riscos seguráveis e congêneres.

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
24 sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
24.01 sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.
25 Serviços funerários.
Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou
esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos; desembaraço de certidão de óbito;
fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamamento, embelezamento, conservação ou
25.01 restauração de cadáveres.
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§ 1º. O valor dos bens ou dos direitos transmitidos, cedidos
ou permutados no momento da transmissão, da cessão ou da
permuta será:
I – na arrematação ou leilão, o preço pago;
II – na adjudicação, o valor estabelecido pela avaliação
judicial ou administrativa, se esta for maior;
III – na instituição do direito real de usufruto, uso ou habitação,
a favor de terceiros, bem como na sua transferência, por alienação
ao nu-proprietário, 1/3 (um terço) do valor venal do imóvel;
IV – nos demais casos, determinado por arbitramento fiscal,
considerando o maior valor entre aquele obtido por meio de avaliação
realizada pela Administração Tributária com base nos elementos
aferidos no mercado imobiliário, o valor venal constante do Cadastro
Imobiliário ou o declarado pelo sujeito passivo.
§ 2º. A base de cálculo do ITBI não poderá ser inferior ao
valor venal do imóvel constante da Planta Genérica de Valores de
Construção e de Terreno do Município.
Art. 3º. Nos casos em que for necessária a apuração da
base de cálculo do ITBI, através de arbitramento fiscal, serão
consideradas as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), especialmente a NBR nº. 14.653 ou outra que
vier a substituir, relativas à avaliação imobiliária e, no que couber, os
seguintes elementos:
I – características do terreno:
a) área e localização;
b) topografia e pedologia;
II – características da construção:
a) área e estado de conservação;
b) padrão de acabamento;
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III – características do mercado:
a) valores aferidos no mercado imobiliário;
b) valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas
economicamente equivalentes.
Parágrafo único: No caso de unidades autônomas
construídas através de incorporações ou “condomínio fechado”:
I – será considerada a situação em que se encontrar o imóvel
na data da avaliação;
II – a base de cálculo, para fins de avaliação, será a fração
ideal do terreno, onde os recursos para execução da obra sejam de
responsabilidade de cada condômino.
Art. 4º. O ITBI será calculado através da multiplicação do
valor dos bens ou dos direitos transmitidos, cedidos ou permutados,
no momento da transmissão, da cessão ou da permuta e da alíquota
correspondente, conforme a fórmula a seguir: ITBI = VBD x ALC ,
onde: VBD = Valor dos Bens ou Direitos Transmitidos, Cedidos ou
Permutados ALC = Alíquota Correspondente.
Art. 5º. As Alíquotas Correspondentes do ITBI são:
I – nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro
de Habitação:
a) 2% (dois por cento) sobre o valor efetivamente financiado
b) 2% (dois por cento) sobre o valor efetivamente não
financiado;
II – nas demais transmissões, 2% (dois por cento).
Art. 6º. Os contribuintes ou responsáveis tributários
apresentarão, no setor do Protocolo Municipal do Poder Executivo,
requerimento, caso em que será aberto processo administrativo,
Declaração da Transação Imobiliária “Inter Vivos” (DTIIV) e os
seguintes documentos de todos os compradores, vendedores e
terceiros intervenientes:
I – Nomes completos e estado civil;
II – CPF e RG (Carteira de Identidade ou Motorista);
III – Endereços de residência e domicílio;
IV - Declaração do valor da transação; e
V – Forma de pagamento do valor, à vista, parcelada ou
outra;
Art. 7º. O requerimento, devidamente autuado e numerado,
será encaminhado ao Departamento de Controle, Cadastro e
Arrecadação (DCCA) da Secretaria de Fazenda para fins de apuração
do valor devido.
Art. 8º. Verificando estar com a documentação exigida pelo
artigo 6º, o DCCA remeterá o processo à Comissão de Avaliação do
ITBI para fins de apuração do valor de mercado do bem, nos termos
do artigo 3º deste Decreto.
Parágrafo único: Não estando devidamente instruído o
processo, o DCCA intimará o (s) requerente (s) para correção do
vício processual, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da intimação,
especificando com precisão o que deve ser corrigido.
Art. 9º. A Comissão de Avaliação do ITBI apresentará, nos
autos do processo, a avaliação mercadológica da base de cálculo
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do valor do ITBI em até 60 (sessenta) dias corridos do seu
recebimento.
Parágrafo único: A Comissão poderá adotar as diligências
que entender cabíveis, inclusive “in locu”, para apurar o valor de
mercado do bem.
Art. 10. Após o cumprimento dos artigos anteriores, a
Comissão enviará o processo ao DCCA para lançar o valor do imposto
devido, nos seguintes termos:
I - se o valor declarado pelo requerente for maior ou igual ao
constante do Cadastro Imobiliário ou ao obtido em avaliação
mercadológica pela Comissão do ITBI, será lançado o valor declarado
pelo sujeito passivo;
II - se o valor declarado pelo sujeito passivo ou se o valor
aferido pela Comissão do ITBI for menor que constante do Cadastro
Imobiliário, será lançará o valor constante do constante do Cadastro
Imobiliário.
§1º. Caso o valor declarado pelo sujeito passivo seja inferior
ao do apurado pela Comissão do ITBI, o DCCA intimará o (s)
requerente (s) para, em querendo, impugnar, em 15 (quinze) dias
corridos, os valores apurados em avalição pela Comissão apontando
de forma precisa os pontos da incorreção do método legal utilizado,
caso verse sobre tais fatos, bem como apresentar o valor correto, o
método utilizado e demais informações que subsidiem as conclusões
apontadas.
§2º. A impugnação ou defesa que não atender ao disposto
no parágrafo anterior implicará na concordância com a base de
cálculo apurada pela Comissão.
§3º. O procedimento indicado nos §§1º e 2º deste artigo
somente será aplicado se o valor de avaliação mercadológico pela
Comissão ou o valor declarado pelo sujeito passivo forem superiores
ao valor constante do Cadastro Imobiliário.
Art. 11. O (s) requerente (s) poderá (ão) juntar ao processo
Laudo de Avaliação de responsabilidade técnica de perito com
inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo ou Transações Imobiliária, nos termos do art. 3º deste
Decreto.
§1º. Havendo Laudo juntado ao processo, nos termos do
caput deste artigo, a Comissão de ITBI poderá adotar avaliação
sumária emitindo concordância expressa com o mesmo.
§2º. Não havendo a concordância expressa a que se refere
o §1º deste artigo, a Comissão de ITBI fará a avaliação mercadológica
do bem.
Art. 12. O DCCA emitirá a guia para pagamento em, no
máximo, 10 (dez) dias corridos do recebimento do processo
devidamente instruído, nos termos deste Decreto.
Art. 13. Verificando a quitação do imposto, o DCCA juntará
a prova do pagamento nos autos e o enviará ao Departamento de
Fiscalização de Rendas (DFR) para análise.
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§1º. O DFR constatando que não há evidências de fraude
fiscal, arquivará o processo.

PORTARIA PMV, Nº. 543, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

§2º. O DFR constatando que há possibilidade de fraude
fiscal, procederá à investigação fiscal a fim de apurar a provável
irregularidade.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Municípioe,

§3º. O DFR poderá notificar os órgãos públicos e as pessoas
jurídicas que entender necessário a fim de apurar possível fraude
fiscal, caso em que todos os ofícios expedidos e as respostas e
documentos recebidos serão anexados aos autos.
§4º. Somente poderá ser arquivado o processo quando não
existir qualquer dúvida sobre eventual fraude fiscal.
Art. 14. Havendo prova da irregularidade, o auditor, o fiscal
ou o servidor responsável do DFR iniciará o procedimento para fins
de lançamento da diferença entre o valor pago pelo sujeito passivo e
o valor faltante apurado.
Parágrafo único: O sujeito passivo será notificado para
recolher a diferença do tributo no prazo legal ou impugnar, nos termos
da legislação.
Art. 15. Não havendo causa de suspensão ou extinção do
crédito tributário, o não pagamento no prazo legal implica, nos prazos
e modo legais, a inscrição em dívida ativa do valor da diferença
apurada, não recolhido.
Art. 16. Em caso do DFR concluir pelo lançamento da
diferença apurada, as autoridades públicas competentes para apurar
infrações penais deverão ser comunicadas do fato com remessa de
cópias do inteiro teor das apurações tributárias.
Parágrafo único: Deverá ser juntado, nos autos do
lançamento da apuração da diferença tributária, a comunicação e o
respectivo recibo.
Art. 17. Os processos de lançamento de ITBI anteriores à
data da publicação deste ato normativo serão revistos, nos mesmos
termos deste Decreto, pelo Departamento de Fiscalização de
Rendas, em cronograma a ser definido e publicado no Boletim Oficial
do Município, respeitada a decadência e a prescrição tributárias.
Art. 18. Revogam-se todas as disposições em contrário.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2020.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Considerando a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
“Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– FUNDEB;
Considerando a Lei municipal nº. 2.320, de 09 de maio de
2007 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art.1º - NOMEAR, os membros abaixo relacionados, para
integrarem o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho
do FUNDEB, para o biênio 2021-2023:
- Representantes do Poder Executivo Municipal:
-

Titular: Maria Lúcia Alves de Souza Barreto
Suplente: Shirley Américo
Titular: Kelly Cristina Conceição
Suplente: Luciene Alves de Oliveira

- Representantes dos Professores das Escolas Públicas
Municipais:
- Titular: Leila da Silva Mello Teixeira
- Suplente: Irene Silva
- Representantes dos Diretores das Escolas Públicas
Municipais:
- Titular: Nadia Aparecida Brandão Francisco Barros
- Suplente: Helena Paula Alves Pereira Medeiros

- Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das
Escolas Públicas Municipais:
- Titular: Rita de Cássia Fabiano deSouza
- Suplente: Manoela Gonçalves de Almeida Silva

- Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas
Municipais:
Titulares:
- Luciane RodriguesGarcia
- Robson Teixeira Brandão doNascimento
Suplentes:
- Maria José da Cruz Furtado dosSantos
- Viviane Martins deAraújo
- Representantes dos Estudantes da Educação Pública Básica:
Titulares:
- Carolina Dias deOliveira
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- Geiza Fagundes Campos deOliveira

Suplentes:
- Alessandra Paulino dosSantos
- Adriana Aparecida Braziel dos Santos
- Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Titular:Maria Stela dos Santos Beiler
Suplente: Inês Coutinho Duboc
-Representantes do ConselhoTutelar
-Titular:
Marly Guimarães de Almeida

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº.
571, de 18 de outubro de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2020.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 544, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso
de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei
Orgânica do Município e,
Considerando os termos do processo administrativo nº.
14.813/2020;
Considerando o CAPÍTULO IX, Da Permuta, art. 29 e
seguintes da Lei municipal nº. 2.549, de 10 de novembro de 2010;

Prefeitura Municipal
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RESOLUÇÃO Nº 003/SME/2020
Estabelece normas e procedimentos quanto a
retomada do funcionamento parcial das unidades
escolares da rede pública de ensino municipal e
retorno presencial do Quadro de Pessoal
Administrativo, exceto Monitor e Quadro de
Magistério Municipal, exceto Professores I e II,
dando outras providências.
O Secretário Municipal de Educação, Professor SYLVIO
DOS SANTOS CARVALHO, no uso de suas atribuições legais, com
base no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença e,
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da
República;
Considerando os termos da lei 13.979/2020 que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Considerando o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,
em seu artigo 11, inciso III, no que se refere ao planejamento do
ingresso e permanência dos alunos nas Escolas/Creches vinculadas
à Secretaria Municipal de Educação.
Considerando a necessidade de reabertura das unidades
escolares da Rede Pública de Ensino Municipal para realização de
pré-matrícula e matrícula e demais providencias;
RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer as normas e procedimentos relativos
a reabertura das unidades escolares da Rede Pública de Ensino
Municipal, para atendimento presencial ao público e demais
providências, às 3ª e 5ª feiras no horário de 8 horas às 12 horas;

Art. 1º - CEDER com ÔNUS PARA MUNICIPIO DE
VASSSOURAS, a partir de 04 DE JANEIRO DE 2021, a servidora
PRISCILLA DE CARVALHO MARINHO, matrícula nº. 138266, com
lotação a Secretaria Municipal de Saúde, com cargo de Nutricionista.

Parágrafo único – As disposições deste artigo não se
aplicam à retomada das aulas presenciais nas creches e unidades
escolares da Secretaria Municipal de Educação que deverão manter
suas atividades na forma do Decreto nº 085/2020.

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

Art. 2º - Retornarão as atividades presenciais:
I - o Quadro de Pessoal Administrativo (Agente Educacional
I, Agente Educacional II, Merendeira), exceto Monitor;
II - o Quadro de Magistério Municipal, exceto Professores
I e II.
Parágrafo único – as atividades serão desempenhadas
em sistema de rodízio estabelecido pela Direção nos dias e horários
previstos no Art. 1º desta Resolução.

Considerando o CAPÍTULO X, Da Cessão, art. 32 e
seguintes da Lei municipal nº. 2.549, de 10 de novembro de 2010;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2020.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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Art. 3º. Ficam dispensados os servidores gestantes; idosos
maiores de 60 anos; portadores de cardiopatias crônicas; diabetes
mellitus; doenças respiratórias graves; doenças autoimunes;
neoplasias; e imunodeprimidos, cujas comorbidades sejam de difícil
controle e mediante apresentação de laudo médico.

RESOLUÇÃO Nº 004/SME/2020
Estabelece normas e procedimentos de
matrícula para ingresso e permanência de alunos
nas Escolas/Creches da Rede Municipal de
Ensino, para o ano letivo de 2021, e dá outras
providências.

Parágrafo Único – a dispensa ocorrerá após a
apresentação do laudo médico ao Médico do Trabalho da Prefeitura
Municipal de Valença-RJ e deferimento deste.
Art. 4º – Os servidores dispensados por força deste artigo
deverão desempenhar suas atividades no regime home office sob a
modalidade remota.

O Secretário Municipal de Educação, Professor SYLVIO
DOS SANTOS CARVALHO, no uso de suas atribuições legais, com
base no Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Valença e,

Art. 5º. Deverão ser cumpridos os seguintes protocolos nas
unidades escolares:
a) Uso obrigatório de máscara;
b) Limitar o número de pessoas no mesmo ambiente,
obedecendo ao distanciamento social;
c) Disponibilizar recipiente com álcool em gel ou álcool
líquido a 70% nos espaços de circulação;
d) Posicionar kits de limpeza e/ou com dispensador de álcool
em gel ou álcool líquido a 70%, em pontos estratégicos;
e) Utilização de máscara apropriada;
f) Liberar a saída de água no bebedouro somente para uso
de garrafas próprias;

Considerando o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996,
em seu artigo 11, inciso III, no que se refere ao planejamento do
ingresso e permanência dos alunos nas Escolas/Creches vinculadas
à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 6º – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 7º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Valença, 08 de dezembro de 2020.
Sylvio dos Santos Carvalho
Secretário Municipal de Educação

Considerando a necessidade de atender,
satisfatoriamente, a demanda, face à crescente procura por vagas
na Rede Municipal de Ensino.
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer as normas e procedimentos relativos
ao ingresso e permanência dos alunos nas Escolas/Creches da
Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2021.
Art. 2º - Atribuir à Direção e à Secretaria de cada Escola/
Creche Municipal a responsabilidade de acompanhar, orientar e avaliar
todo o processo de matrícula.
Art. 3º - Definir que a renovação da matrícula dos alunos
das Escolas/Creches vinculadas à Secretaria Municipal de Educação,
excepcionalmente, para o ano letivo de 2021 se dará
automaticamente.
Parágrafo Único – O aluno cuja família não tiver interesse
que a matrícula seja renovada deverá expressar-se, por escrito, na
unidade escolar de origem. Podendo manifestar interesse pelo retorno
posteriormente no período de pré-matrícula.
Art. 4º - Delimitar para os alunos ingressantes nas Escolas/
Creches vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, o período
de pré-matrícula, de 10 de dezembro a 23 de dezembro de 2020 e o
período de matrícula, de 11 a 29 de janeiro de 2021.
Parágrafo Único - Para o atendimento aos interessados
as unidades escolares deverão adotar todas as medidas necessárias
para fins de prevenção à pandemia causada pelo COVID-19.
Art. 5º - A matrícula na Educação Infantil deverá ser feita
em:
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I – Creches: 4 (quatro) meses de idade até 3 (três) anos e
11 meses completos ou a completar até 31 de março de 2021;
II – Escolas - Pré-escola: 4 a 5 anos completos ou a
completar até 31 de março de 2021.

III - comprovante de residência atualizado em nome do
responsável legal ou declaração de acordo com o modelo em anexo;
IV – informar se a criança ou algum familiar já foi acometido
pelo COVID-19.

§ 1º - Ao matricular-se na Creche, a criança terá horário
integral, de 7h às 16h.

§ 1º - Nas Creches, haverá preferência aos responsáveis
legais que possuem vínculo empregatício e à mãe adolescente
matriculada na rede pública de ensino, mediante documento
comprobatório que deverá ser apresentado no ato da pré-matrícula.

§ 2º - Na hipótese de falta não justificada por mais de 15
(quinze) dias letivos consecutivos em qualquer período do ano letivo,
nas Creches, ocorrerá a suspensão imediata da matrícula, tendo
em vista a grande demanda de vaga, de acordo com o Termo de
Compromisso assinado pelo responsável legal no ato da matrícula.
§ 3º - Na hipótese de haver matrícula confirmada e o não
comparecimento no prazo improrrogável nos primeiros 30 (trinta)
dias letivos, sem justificativa, a matrícula será cancelada, de forma
a atender ao princípio de garantia e acesso à Pré-Escola e Ensino
Fundamental.
§ 4º - Perderá o direito à vaga, a criança cujo responsável
legal não comparecer no prazo previsto para a matrícula, estabelecido
no art. 4º desta Resolução.
§ 5º - Na hipótese de permanência da Pandemia do COVID19 as atividades remotas poderão ser mantidas, respeitando novas
normas dos órgãos competentes.
Art. 6º - O ingresso no (1º) primeiro ano do Ensino
Fundamental dar-se-á à criança com 6 (seis) anos completos ou a
completar até o dia 31 de março de 2021.
Art. 7º - Somente poderá optar pelo Ensino Fundamental da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) o aluno que tiver 15 (quinze)
anos completos ou a completar até 31 de março de 2021,
independente do semestre letivo.
§ 1º – A pré-matrícula e a matrícula devem ser feitas pelo
responsável legal, caso o aluno seja menor de 18 anos.
§ 2º - A mãe adolescente (não emancipada) somente poderá
realizar a matrícula da criança, se acompanhada de seu responsável
legal.
Art. 8º - No ato da inscrição da pré-matrícula para todas as
modalidades de ensino, os interessados deverão preencher o
formulário do ANEXO I desta Resolução, apresentando original e
xerox de:

§ 2º - No ato da pré-matrícula o responsável legal deverá
declarar se o aluno é portador de necessidade educacional especial,
em cumprimento ao disposto na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de
1989, e no Decreto nº 3.289, de 20 de dezembro de 1999, publicado
no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, alterada
pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando for o
caso.
Art. 9º - É vedada a cobrança de quaisquer custos ou
emolumentos no ato da matrícula, sendo a infração, sujeita a sanções
civis, penais e administrativas previstas na legislação vigente.
Art. 10 – A distribuição das vagas por Escola será realizada
observando-se a disponibilidade física de cada unidade e será levado
em conta, também, os seguintes critérios:
I – Preferência aos alunos com necessidades especiais,
conforme estabelecido no art. 54 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Lei Municipal nº 2.751, de 19 de fevereiro de 2014;
II – Proximidade da residência, conforme estabelecido no
art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no Decreto
Municipal nº 57, de 04 de abril de 2011.
Parágrafo Único – Havendo vaga na Escola Municipal
próxima à residência, não será autorizado transporte público
municipal para a matrícula efetuada em outra unidade escolar, exceto
credencial para utilização do transporte coletivo, quando for o caso.
Cabe ao Diretor de cada Unidade Escolar a responsabilidade pelo
ato contrário estabelecido neste parágrafo.
Art. 11 – A distribuição das vagas por Creche será realizada
observando-se a disponibilidade física de cada unidade e será levado
em conta, também, os seguintes critérios:
I – Preferência aos alunos com necessidades educacionais
especiais, conforme estabelecido no Art. 54 do Estatuto da Criança
e do Adolescente e na Lei Municipal nº 2.751, de 19 de fevereiro de
2014;

I – certidão de nascimento ou casamento;
II – Identidade e CPF, se maior de 18 anos. Se menor de
idade, deverá ser apresentado a Identidade e o CPF de seu
responsável legal;
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III – Preferência aos responsáveis legais que possuem vínculo
empregatício, mediante documento comprobatório que deverá ser
apresentado no ato da pré-matrícula.
IV – Preferência para a mãe adolescente matriculada na
rede pública de ensino, mediante documento comprobatório que
deverá ser apresentado no ato da pré-matrícula.
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com foto. No formulário preenchido pelo responsável legal deverá
constar a seguinte informação: “A retirada da criança deverá ser
feita, preferencialmente, por um adulto maior de 18 anos, caso
contrário, qualquer ocorrência após a saída da Unidade Escolar será
de inteira responsabilidade do responsável legal”.
III – Assinar Termo de Compromisso;

Art. 12 – A efetivação da matrícula deverá respeitar o
quantitativo mínimo de alunos estabelecidos no Anexo II da
Resolução nº 007/SME/2017, de 31 de outubro de 2017.
Parágrafo Único – Os casos que não se enquadrarem no
caput deste artigo, deverão ser levados ao conhecimento da
Secretaria Municipal de Educação para análise e posterior parecer.
Art. 13 – No ato da matrícula, o responsável legal deverá
apresentar xerox acompanhada do original dos documentos listados
abaixo:
I – Identidade do responsável legal e CPF;
II – Histórico escolar ou declaração da Escola em que
estudou, se for o caso;
III – 1 (um) retrato 3 x 4;
IV – Cartão de vacinação atualizado (identificação e os
registros da vacina);
V – Cartão do SUS e do plano de saúde, se for o caso;
VI – Atestado médico para a prática de Educação Física;

IV – Informar a opção religiosa do aluno, se desejarem,
conforme artigo 33 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 15 – Tornar público os critérios de pontuação e o
cronograma das ações destinadas aos procedimentos para
preenchimento das vagas das Escolas/Creches do ano letivo de
2021, inclusive disponibilizando no site oficial da PMV (http://
valenca.rj.gov.br).
§ 1º – As Escolas/Creches deverão encaminhar cópia do
quadro de vagas por turma e turno para a Secretaria Municipal de
Educação, por memorando, impreterivelmente até o dia 15 de
dezembro de 2020.
§ 2º - Após análise da Supervisão Escolar, que ocorrerá no
prazo de 16 de dezembro a 18 de dezembro de 2020, a divulgação
dar-se-á de forma ampla e de fácil acesso aos interessados.
§ 3º - Em 06 de janeiro de 2021, cada Escola/Creche deverá
divulgar o quadro de vagas existentes, por turma e turno, para o ano
letivo de 2021.

VII – Comprovante de residência em nome do responsável
legal ou declaração de acordo com o modelo em anexo;

Art. 16 – Os horários de funcionamento das Escolas/Creches
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, durante o período
de pré-matrícula e o período de matrícula será às terças e quintasfeiras, no horário de 8h às 12h.

VIII – No caso de aluno portador de necessidade educacional
especial, documento que comprove a deficiência declarada no ato
da pré-matrícula.

Art. 17 – A listagem de espera de vagas terá validade
somente no ano letivo em curso (2021), sempre atualizada e
disponibilizada no site oficial da PMV (http://valenca.rj.gov.br).

§ 1º - No ato da matrícula os itens I, IV, V, VII e VIII deverão
ser verificados e atestados (confere com o original) pelo responsável
pela matrícula.

Art. 18 – Nenhum aluno que não esteja devidamente
matriculado poderá estar em sala de aula. Somente após a realização
da matrícula o aluno poderá frequentar as aulas.

§ 2º - Somente serão consideradas, para efeito de
caracterização, de candidato com necessidade educacional especial,
as determinações legais contidas no Decreto nº 3.298/99, alterado
pelo Decreto nº 5.296/2004.

Art. 19 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 20 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 14 – No ato da matrícula o responsável legal deverá:
Valença, 09 de dezembro de 2020.
I – Assinar autorização do uso de imagem e voz;
II – Listar as pessoas autorizadas a retirar a criança da
unidade escolar, mediante apresentação de cópia de documento
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE VIGILÂNCIA DA SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Valença, 08 de dezembro de 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,ANUNCIA NOVO
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTESCOM
SINTOMAS DA COVID-19.
A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta terça-feira (08),
mudanças nos protocolos adotados na identificação e
acompanhamento de casos confirmados e suspeitos do novo
Coronavírus, no município de Valença. As novas regras dizem respeito
ao atendimento dos pacientes com sintomas da doença e ao
encaminhamento de casos mais graves.
De acordo com o protocolo, serão ampliados os exames RTPCR
(Swab), para detecção do RNA do Coronavírus (SARS-CoV-2).
NOVO PROTOCOLO
QUEM DEVE PROCURAR UNIDADE DE SAÚDE
MAIS PRÓXIMA OU O PRONTO SOCORRO COVID
1 - SÍNDROME GRIPAL (SG):
Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos
dois (2) dos seguintessinais e sintomas: febre (mesmo que referida),
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios
olfativos ou distúrbios gustativos.
Observações:
Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também
obstrução nasal, na ausênciade outro diagnóstico específico.
Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de
agravamento comosincope, confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência.
Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas
gastrointestinais
(diarreia) podem estar presentes.
2 - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório
ou pressão persistente no tórax ou saturação de O2 menor que
95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.
Observações:
Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de
asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
CONTATO
Familiar/ residente no mesmo domicilio que esteve em contato
próximo a um caso confirmado de Covid-19 durante o seu período
de transmissibilidade, ou seja, entre 2 dias antes e 10 dias após a
data de início dos sintomas do caso confirmado.
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QUEM DEVE SER TESTADO E QUANDO?
Todas as pessoas sintomáticas respiratórias e seus contatos.
Até o 7º dia de sintomas ou contato: RT-PCR. (SWAB)
Do 8º dia em diante: Teste Rápido
A coleta de amostra sorológica poderá ser realizada em
Crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, idosos e
óbitos.
A coleta em óbitos com suspeita de COVID-19, como causa principal
ou secundaria, deve ser priorizada.
LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELA
REALIZAÇÃO DOS EXAMES
De acordo com protocolo da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE,
todos os materiais coletados pelas unidades responsáveis, são
enviados ao LABORATÓRIO CENTRAL NOEL NUTELS (LACENRJ), e o para entrega dos laudos segue cronograma da instituição
estadual.
Os principais casos para rastreio são:
- Familiar e residentes no mesmo domicílio que dividam espaços
em comum
- Profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso
de COVID-19, sem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI),
conforme preconizado, ou com EPIs danificados ou inadequados
as recomendações vigentes.
OBS: Contatos com sintomas devem ser notificados como
casos.
O planejamento das ações deve considerar realização de
busca ativanos grupos mais vulneráveis ou mais expostos,
quais sejam:
Profissionais de saúde, segurança e
educação com diagnostico de Síndrome
Gripal.
Gestantes com diagnostico de Síndrome
Gripal, em qualquer idade gestacional.
Gestantes assintomáticas nos seguintes
momentos:
- Internação hospitalar por qualquer
indicação obstétrica (abortamento, gravidez
ectópica, mola hidatiforme, parto,entre
outros);
- Indicação cirúrgica ou controleclinico de
doença associada;
- Três dias antes de parto cesárea ou outro
procedimento eletivo.
Potenciais doadores de órgãos
internados em UTI em protocolo de morte
encefálica com perfil para doação de órgãos.
Residentes em Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPI), e abrigos
de pessoas com deficiência e outros com
diagnostico de Síndrome Gripal.
Trabalhadores de ILPI e abrigos de pessoas
com deficiência e outros com Síndrome
Gripal.
Indivíduos com diagnostico de Síndrome
Gripal que residam no mesmo domicilio de
um profissional de saúde, de segurança
publica, profissionais daeducação ou de
trabalhador de ILPI e abrigos de pessoas
com deficiência.
Pacientes com 60 anos, ou mais, com
diagnostico de Síndrome Gripal.

Pacientes que apresentam comorbidades
com Síndrome Gripal.
Indivíduos com diagnostico de Síndrome
Gripal e residentes em comunidades (ex.
bairro, empresa, indústria) com alto
número de casos e internações por COVID19.
Primeiros casos de indivíduos
sintomáticos de Síndrome Gripal e que
frequentam ambientes fechados de uso
comunitário
(ex.
escolas,
unidades
prisionais, hospitais).
Trabalhadores de serviços essenciais
de atendimento ao público (ex. farmácia,
supermercado,panificadora,
posto
de
gasolina, entre outros) com diagnostico de
Síndrome Gripal.
Profissionais de transporte público,
de limpeza pública e do sistema funerário
com diagnostico de Síndrome Gripal.
Pacientes hospitalizados com Síndrome
Respiratória Aguda Grave.
Pacientes hospitalizados, óbitose gestantes:
coletar amostrapara realização do painel
completode vírus respiratórios.
Testar pacientes e profissionaisque farão
cirurgias ou examesdiagnósticos invasivos.
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Orientações para isolamento
Os contatos de casos confirmados devem manter isolamento, com
atestado fornecido pela unidade de saúde, e deve ser realizada a
coleta de amostra para RT-PCR.
Caso o resultado do exame seja negativo e o paciente
permaneçaassintomático, o isolamento pode ser suspenso.
Caso o resultado seja positivo para COVID-19 ou o indivíduo
apresente sintomas, deve seguir o isolamento conforme
orientaçãodas opções abaixo:
Característica do caso
Pessoas com quadro de SíndromeGripal
(SG) com confirmação porqualquer um dos
critérios (clinico, clinico
epidemiológico,clinico-imagem ou
clinico-laboratorial) para Covid-19.
Pessoas com quadro de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) com
confirmação por qualquer um dos
critérios (clinico, clinico-epidemiológico,
clinico-imagem ou clinico-laboratorial)
para Covid-19.
Pessoas hospitalizadas com quadrode
SRAG para o qual não foi possível
aconfirmação pelos critérios clinico, linico
epidemiológico ou clinico imagem.

Para indivíduos assintomáticosconfirmados
laboratorialmente paraCovid-19 (resultado
detectável pelométodo RT-PCR ou teste
rápido para
detecção de antígeno para SARS-CoV-2).

Orientação sobre isolamento
Isolamento, suspendendo-o após 10
dias do início dos sintomas, desde que
passe 24 horas de resolução de febre sem
uso de medicamentos antitérmicos e
remissão dos sintomas respiratórios.
Isolamento, suspendendo-o após 20 dias
do início dos sintomas, ou após 10 dias
com resultado RT-PCR negativo, desde
que passe 24 horas de resolução de febre
sem uso de medicamentos antitérmicos
e remissão dos sintomas respiratórios,
mediante avaliação medica.
Caso um primeiro teste de RT-PCR
venha com resultado negativo, um
segundo teste na mesma metodologia,
preferencialmente com material de
via aérea baixa, deve ser realizado 48
horas após o primeiro. Sendo os dois
negativos, o paciente poderá ser retirado
da precaução para Covid-19 (atentar para
o
diagnóstico
de
outros
vírus
respiratórios,como influenza). Ao receber
alta hospitalar antes do período de 20 dias,o
paciente deve cumprir o restante do período
em isolamento OU após 10 diascom dois
resultados RT-PCR negativo,desde que
passe 24 horas de resolução de febre sem
uso de medicamentos antitérmicos e
remissão
dos
sintomas
respiratórios,
mediante avaliação medica.
Manter isolamento, suspendendo-o apos
10 dias da data de coleta da amostra.

A equipe de saúde deve monitorar os pacientes de forma
presencial ou remota, com avaliação mais frequente em
grupos de risco.
Locais de Coleta de Swab
Centro de Vigilância Em Saúde (24) 2453-3905
Hospital de Conservatória (24) 2438-1202
Hospital de Santa Isabel (24) 2457-1117
ESF Barão de Juparanã (Centro) (24) 2471-5136
Novos pontos de Coleta
ESF Biquinha
ESF Cambota
ESF João Bonito
ESF Parapeúna
ESF São Francisco
SORAIA FURTADO DA GRAÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALENÇA/RJ
VERA LÚCIA DE FREITAS
DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE VALENÇA/RJ
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA
CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº 093DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
“Dispõe sobre Concessão de benefício de
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à servidora
ILDETE ALVES BRANDÃO, no âmbito do
Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Valença.
JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que trata o artº 40, §1º, III,
“a” da CF/88 com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003 da
referida Constituição da República 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 Janeiroem
especial o que dispõe o art. 21, incisos I,II,III, tendo reajustes de
acordo com o índice do INSS e,
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 0000302/
2020.
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO á
servidora ILDETE ALVES BRANDÃO, brasileira, portadora do CPF
nº 817.370.767-72, matrícula nº 129569, NIT nº 1702462886-1, efetiva
no cargo de AUXILIAR DE RECREAÇÃO, LOTADA NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pela servidora foram calculados
por média com base no que trata o art. 40, § 1º da Constituição da
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através do sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta de fls.
56/58do processo administrativo nº 302/2020com valor de
R$1.573,88 (hum mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e
oito centavos).
Artº 3º -As parcelas referentes aos valores acima descritos são
oriundas do salário base do cargo de auxiliar de recreação no valor
de R$ 1.368,59 (hum mil, trezentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e nove centavos) acrescidos do ATS de 15% no valore de
R$ 205,29 (duzentos e cinco reais e vinte e nove centavos),de acordo
com o artigo 126 e 129 da Lei Complementar Municipal nº 28/99
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Valença / RJ.
Art. 4º– Esta portaria entra em vigor em 01 de dezembrode 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO
PREVI VALENÇA
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PORTARIA Nº 094DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

PORTARIA Nº 095DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

“Dispõe sobre Concessão de benefício de
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à
servidoraARACI CORRÊA CARDOSO,no âmbito
do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Valença.
JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que trata o artº 6º da Emenda
Constitucional 41/2003, c/c §5ºda referida Constituição da República
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 Janeiroem especial o que dispõe o art. 21, incisos
I,II,III, tendo reajustes de acordo com a remuneração dos servidores
ativos.
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 0000278/
2020.
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO á
servidoraARACI CORREA CARDOSO, brasileira, portadora do CPF
nº 923.093.487-91, matrícula nº 111.988, NIT nº 2682073949-2, efetiva
no cargo de PROFESSOR II, LOTADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pela servidora foram calculados
por média com base no que trata o art. 40 da Constituição da
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através do sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta de fls.
89/94do processo administrativo nº 278/2020com valor de
R$3.363,39 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta
centavos).
Artº 3º - As parcelas referentes aos valores descritos acima descritos
são oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR II, com
salário base de R$1.941,35 (mil, novecentos e quarenta e hum reais
e trinta e cinco centavos) acrescidos de ATS 50% no valor de R$
1.121,13 (mil cento e vinte e hum reais e treze centavos) e
Complemento piso magistério no valor de R$300,91 (trezentos reais
e noventa e hum centavos).
Artº 4º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO
PREVI VALENÇA
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“Dispõe sobre Concessão de benefício de
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à
servidoraADRIANA MAGNA FIGUEIRA
FELIX,no âmbito do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de
Valença.
JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVI
VALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado nos
preceitos constitucionais em especial o que trata o artº 6º da Emenda
Constitucional 41/2003, c/c §5ºda referida Constituição da República
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 Janeiroem especial o que dispõe o art. 21, incisos
I,II,III, tendo reajustes de acordo com a remuneração dos servidores
ativos.
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 0000391/
2020.
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO á
servidoraADRIANA MAGNA FIGUEIRA FELIX,brasileira, portadora
do CPF nº 008.444.167-46, matrícula nº 111414, NIT nº 17024625366, efetiva no cargo de PROFESSOR II, LOTADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Art. 2º - OS PROVENTOS recebidos pela servidora foram calculados
por média com base no que trata o art. 40 da Constituição da
República Federativa do Brasil e em harmonia com art. 44 da Lei
Complementar Municipal nº 160 de 12 de dezembro de 2012, fixados
através do sistema eletrônico ASPPREV, conforme consta de fls.
150/155do processo administrativo nº 391/2020com valor de
R$3.363,39 (três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta
centavos).
Artº 3º - As parcelas referentes aos valores descritos acima descritos
são oriundas do salário base do cargo de PROFESSOR II, com
salário base de R$1.941,35 (mil, novecentos e quarenta e humreais
e trinta e cinco centavos) acrescidos de ATS 50% no valor de R$
1.121,13 (mil cento e vinte e hum reais e treze centavos) e
Complemento piso magistério no valor de R$300,91 (trezentos reais
e noventa e hum centavos).
Artº 4º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2020.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVO
PREVI VALENÇA
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PORTARIA Nº 97 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020
PORTARIA Nº 096DE 01 DE DEZEMBRODE 2020
“Dispõe sobre a concessão do benefício de
PENSÃO POR MORTE para DANIEL ROBERTO
DE ÁVILA,em razão do falecimento de SANDRA
CIUFFO DE ÁVILA, no âmbito do
PREVIVALENÇA -Instituto de Previdência Social
dos Servidores Públicos do Município de Valença.
JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no art.
40,§7º da CF/88em especial o que dispõe a Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de Previdência
Social no âmbito Município de Valença Estado do Rio de Janeiro,
e art. 28 da Lei Complementar 121 de 25/11/2009,
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 887/2019:
RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER o benefício dePENSÃO POR MORTE a DANIEL
ROBERTO DE ÁVILA, brasileiro, CPF 188.985.647-91,em razão
do falecimento de SANDRA CIUFFO DE AVILA, brasileira, portadora
do CPF nº853.433.907-49, matrícula nº 101664, PIS nº 10096773623, efetiva no cargo de Assessora Administrativa II, lotada na
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Art. 2º - Os Proventos recebidos pelo pensionista foram calculados
com base no que trata o art. 6º da EC 41/03 em harmonia com art.
44 da Lei Complementar Municipalnº 160 de 12 de dezembro de
2012, fixados pelo meio eletrônico ASPREV, conforme constaàs
fls. 11/14do processo administrativo nº 887/2019 com valor de R$
2.859,13 (doismil, oitocentos e cinquenta e nove reais e treze
centavos).
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com os efeitos retroativos a 01 de dezembro de 2020.

“Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO deconcessão
do benefício de PENSÃO POR MORTE para
ELIZA MAURICIO ALVERNAZ, em razão do
falecimento de RAFAEL SILVA PEREIRA, no
âmbito do PREVI-VALENÇA - Instituto de
Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Valença.
RETIFICANDO A PORTARIA Nº 84 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020,
PUBLICADA NO BOLETIM OFICIAL Nº 1262 DE 16 DE OUTUBRO
DE 2020.
JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVALENÇA, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no
artigo 40 § 7º da Constituição Federal e em especial o que dispõe o
Art. 28, da Lei Complementar 121 de 25/11/2009 e Legislação
Infraconstitucional Municipal, Lei Complementar nº 160, de 12 de
dezembro de 2012, que rege o Regime Próprio de PrevidênciaSocial
no âmbito Município de Valença Estado do Rio de Janeiro.
Considerando os termos do Processo Administrativo nº 515/2018
RESOLVE
Art. 1º - RETIFICAR o benefício de PENSÃO POR MORTE a ELIZA
MAURICIO ALVERNAZ, em razão do falecimento de RAFAEL SILVA
PEREIRA, brasileiro, portador do CPF nº 092.269.707-85, matrícula
nº140783, NIT nº 1275791258-7, efetivo no cargo de TÉCNICO DE
GESTÃO PÚBLICO, lotado na Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º - Os Proventos recebidos pelo servidor foram calculados
com base no que trata o art. 44 da Lei Complementar Municipal nº
160 de 12 de dezembro de 2012, fixados pelo meio eletrônico
ASPREV, conforme consta às fls. 67/69 do processo administrativo
nº 515/2018 com valor de R$ 3.679,05 (três mil, seiscentos e
setenta e nove reais e cinco centavos).
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
JUAREZ DE SOUSA GOMES
DIRETOR EXECUTIVOp
PREVI VALENÇA
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