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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefones: (24) 2453-2615 / 2453-2696
www.valenca.rj.gov.br
e-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO
LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito
CHEFE DE GABINETE
Sebastião Eric Vasconcellos
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248
PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos
pgm.valenca@gmail.com
(24) 2453-2696 - ramal 5318
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ena Cristina de Souza Jannuzzi
pmv.asscom@gmail.com
(24) 2452-1686

EDUCAÇÃO
Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira
sme@valenca.rj.gov.br
(24)2453-7402 / 2458-4866
Rua Carneiro de Mendonça, 139 - Centro
OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves
obraspmv@valenca.rj.gov.br
(24)2453-4303
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado
servpublico@valenca.rj.gov.br
(24)2452-1442
Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

SECRETARIAS MUNICIPAIS

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
José Carlos Fraga
planejamento@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-2891
Rua Carneiro de Mendonça, 139, 2° Andar – Centro

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rafael Oliveira Tavares
smas@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-0795
Rua Carneiro de Mendonça, 184 - Centro

CONTROLE INTERNO
Antonio Carlos de Oliveira
smci@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-0857
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro
esporteelazervalenca@hotmail.com
(24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
adm@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-3109
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
FAZENDA
Flávia Guimarães Silva
fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes da Graça
sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
24) 2452-8638
Dom André Arcoverde, 228 - Centro
AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Silvio Rogério Furtado da Graça
sappma@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-3366
Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica
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CULTURA E TURISMO
Helio Lemos Suzano
sectur@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-3855
Rua Carneiro de Mendonça, 139 -Centro
SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
sms@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-6414
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS
BARÃO DE JUPARANÃ
Marcelo Coelho Macedo
Telefone: (24)2471-5961
SANTA ISABEL
Telefone: (24)2457-1201
PENTAGNA
Telefone: (24)2453-8971
PARAPEÚNA
Maria Aparecida da Silva
Telefone: (24)2453-9138
CONSERVATÓRIA
Victor Emanuel do Couto
Telefone: (24)2438-1188

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro,
676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777
PRESIDENTE
José Reinaldo Alves Bastos
VICE-PRESIDENTE
Bernardo de Souza Machado
1° SECRETÁRIO
Fabiane Medeiros Silva
2° SECRETÁRIO
Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

PREVI - VALENÇA
DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 Centro - Valença/RJ

UFIVA - R$ 85,45
GUARDA MUNICIPAL
COMANDANTE
Paulo Sérgio Murat Junior
Telefone:(24) 2542-8650
Endereço: Rua Osvaldo Terra, 108Centro - Valença/RJ

de acordo com o Decreto 171 de
18/11/2020 publicado no Boletim
Oficial edição 1.275 de 23/11/2020.

UFIR - R$ 3,7053
de acordo com a Resolução SEFAZ
nº 190 de 28/12/2019 publicada no
D.O.E. de 29.12.2020, pág. 09.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CONTRATOS E CONVÊNIOS

COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Medlevensohn Comércio e Representações de
Produtos
CNPJ: 05.343.029/0001-90
Processo Administrativo: 527/2021
Objeto: Aquisição de TESTE RÁPIDO COVID-19, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Valença
Valor: R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
Processo Administrativo nº: 785/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa
destinada a realizar serviços gráficos, devidamente especificados
e quantific ados no Anexo I do pres ente Edital (Termo de
Referência), destinados a atender a Secretaria Municipal de
Educação.
Tipo de licitação: Menor preço por item.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO

Informações: (24) 2452.4425 - e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com
Horário: 09:00 às 17:00 horas.

TERMO: 427/2020/PMV
PROCESSO: 20091/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E CYNTHIA
CAMPEBELL MOURA (LOCADOR)
VALOR: R$ 1.199,90/mês (um mil cento e noventa e nove reais e
noventa centavos)

Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de fevereiro de
2021, às 10 horas.
Retirada do Edital:
- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal
de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br).

PRAZO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

DATA: 23 DE DEZEMBRO DE 2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO
TERMO: 370/2020/PMV

EDITAIS
PROCESSO SELETIVO 001/2020 PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO: 17668/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E EDES GONÇALVES PIRES
VALOR: R$ 330,34/mês (trezentos e trinta reais e trinta e quatro
centavos)
PRAZO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021
DATA: 23 DE NOVEMBRO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
TERMO: 08/2021/PMV
PROCESSO: 269/20201
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E IZALÉA DE SOUZA
SOARES REPRESENTADO POR RUY DE SOUZA LACERDA
VALOR: R$ 1.352,32/mês (mil trezentos e ciquenta e dois reais e
trinta e dois centavos)
PRAZO: 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 07 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA: 14 DE JANEIRO DE 2021
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - CONVOCAÇÃO N° 01/2021
O Departamento de Recursos Humanos torna pública a
c onvoc aç ão para entrega de doc umentos das c andidatas
aprovadas e classificadas no Processo Seletivo 001/2020 para
Secretaria Municipal Da Assistência Social, constantes no Anexo
I deste Edital, para que apresente os documentos necessários
para a contratação. Ficando desde já notificadas que o não
comparecimento implicará em sua exclusão e desclassificação.
Não s erão ac eitos protoc olos e as c ópias deverão estar
acompanhadas dos documentos originais.
As convocadas deverão comparecer no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Valença, sito a
Rua Doutor Figueiredo, nº 320, 2º andar, Sala 227, Centro,
Valença/RJ, de 08 de fevereiro de 2021 a 12 de fevereiro de 2021,
de 15h às 17h30.
No ato da entrega de doc umentos a candidata
preencherá obrigatoriamente 02 (dois) formulários: Declaração
de Acumulação ou Não de Cargos Públicos e Declaração de Não
Estar Cumprindo Sanção Por Inidoneidade.
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Documentos Obrigatórios (original ou cópia autenticada e
cópia):
1. Certidão de Nascimento ou Casamento;
2. Título de Eleitor;
3. Comprovantes de votação nas 2 últimas eleições ou certidão
da Justiça Eleitoral que se encontra em dia com suas obrigações
eleitorais;
4. Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para
homens);
5. Cédula de Identidade – RG (não será aceito CNH);
6. 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
7. Inscrição no Pis / Pasep ou declaração informando que nunca
foi cadastrado (a);
8. CPF;
9. Certidão de nascimento dos filhos;
10. Comprovante de Residência atualizado;
11. Carteira de Trabalho (somente a primeira página – frente e verso);
12. Declaração de Bens (modelo disponível na entrega);
13. Declaração de não acumulação de Cargos Públicos (modelo
disponível na entrega);
14. Declaração de idoneidade (modelo disponível na entrega);.
ANEXO I
CARGO: GESTOR DE TRABALHO SOCIAL
Class.
06

Candidata
Silvana Aparecida Pereira

Candidata
Amanda Fontes Silva

DECRETO Nº. 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.
“Conc ede benefíc io fis c al aos
contribuintes do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU e estabelece as datas
de pagamento.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando as disposições legais contidas na Lei
Complementar Municipal n. 39/2001 – Código Tributário Municipal
e demais alterações;
Considerando que o pagamento de cota única do IPTU
antecipa a entrada de receita aos cofres públicos, cujos valores,
se pagos em parcelas sofrem incidência dos índices inflacionários;
Considerando os termos do processo administrativo n°
502/2021

RG
231433483

CARGO: GESTOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Class.
02

DECRETOS

RG
264919333

Valença, 02 de fevereiro de 2021.
Julio de Moraes Costa
Diretor do Departamento de Recursos Humanos

DECRETA
Art. 1º - Fica concedido aos contribuintes do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente
ao exercício de 2021, desconto de 10% (dez por cento) para
pagamento em cota única até o dia 15/03/2021.
Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU do Município de Valença e demais taxas,
referente ao exercício de 2021, poderá ser pago em cota única
ou em até 12 (doze) parc elas , mediante doc umento de
arrecadação de receitas municipais, de acordo com a tabela de
pagamento constante no Anexo Único deste Decreto.
§ 1º - O não pagamento das parcelas nas datas de seus
respectivos vencimentos, importará na incidência de multa de 2%
(dois por cento) ao mês, bem como juros à razão de 1% (um por
cento) ao mês.
§ 2º - O valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU não poderá ser inferior a 01 (uma) UFIVA.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito, 26 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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ANEXO ÚNICO
TABELA DE VENCIMENTO
COTA ÚNICA DESCONTO 10% ....................... 15/03/2021
1ª parcela ......................................................... 15/03/2021
2ª parcela ......................................................... 15/04/2021
3ª parcela ......................................................... 17/05/2021
4ª parcela ......................................................... 15/06/2021
5ª parcela ......................................................... 15/07/2021
6ª parcela ......................................................... 16/08/2021
7ª parcela ......................................................... 15/09/2021
8ª parcela ......................................................... 15/10/2021
9ª parcela ......................................................... 16/11/2021
10 parcela ......................................................... 15/12/2021

DECRETO Nº. 007, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
“Decreta ponto facultativo, dando
outras providências correlatas.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o feriado de carnaval no dia 16 de fevereiro
do corrente ano (terça-feira);
DECRETA
Art. 1º. Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura
Municipal de Valença, nos dias 15 e 17 de fevereiro de 2021
(segunda e quarta-feira).
Parágrafo único: Para efeito deste Decreto, excetuam-se os
serviços considerados essenciais ou emergenciais que não
admitam paralisação, tais como os serviços de saúde e serviços
públicos, incumbindo-se os senhores Secretários de Saúde e de
Serviços Públicos e Defesa Civil, tomarem as necessárias
providências para sua operacionalização.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO E
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br
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DECRETO Nº. 008 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe s obre novas normas de
c onduta e func ionamento das
atividades econômica no âmbito do
Município de Valença em decorrência
das medidas para enfrentamento da
propagaç ão
dec orrente
do
Coronavírus.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, no uso de suas
atribuições legais, 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 a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de
2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019- nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos
gestores do SUS como competência do Centro de Operações de
Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);
Considerando a competência do Município em legislar
sobre assunto de interesse local nos termos do artigo 30 da CF/
88 bem como a previsão contida no § 2º do Art. 5º c/c art. 6º da
Constituição Federal;
Considerando que O Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
634)por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória
(MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não
afastam a competência concorrente nem a tomada de providências
normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal
e pelos municípios.
Considerando a necessidade de manutenção da ordem
econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tendo em
vista a imperiosa empregabilidade como corolário mínimo da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, princípios estes garantidos no artigo 1º, III e IV
da Constituição Federal.
Considerando a edição do Pacto social pela Saúde e
pela Economia editado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio
de Janeiro e as métricas para gatilhos de flexibilização das
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atividades econômicas no estado, com indicativos de pontuação
e regulamentação do funcionamento de atividades nas bandeiras
verde, amarela, laranja, vermelha e roxa;
Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração:

Parágrafo Único - A Guarda Municipal com apoio da Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro bem como os quadros de servidores
efetivos da fiscalização do Município de Valença deverão atuar
para manter o cumprimento das disposições do presente Decreto
sem prejuízo da instauração de procedimento investigatório para
apurar a ocorrência de crime e infração administrativa.

Considerando, o cenário atual da taxa de positividade
dos casos de COVID-19 e o da taxa de variação do número de
casos confirmados e óbitos por COVID19 no Município de Valença
no ultimo dia 29/01/2021;

Art. 3° - FICA SUSPENSA a retomada das aulas
pres enc iais , s em prej uízo da manutenç ão do c alendário
recomendado pelo Ministério da Educação, para as unidades da
rede pública e privada de ensino até deliberação posterior.

Considerando que o res ultado da avaliaç ão dos
indicadores definidos no Plano de Retomada de acordo com as
bandeiras de referência remete à bandeira amarela no último dia
29/01/2021.

Parágrafo Único - As deliberações específicas sobre o retorno
das aulas pres enciais, fic arão oportunamente a c argo da
Secretaria Municipal de Educação que deverá apresentar plano
de atuação pedagógica e de retomada de atividades o que será
regulamentado através de Resolução própria em razão da inclusão
da Educação como serviço essencial nos termos normatizados
pelo Estado do Rio de Janeiro.

DECRETA
Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 21 de fevereiro de
2021 as medidas temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância
internacional, no Município de Valença, decorrente da pandemia
do c oronavírus bem c omo, rec onhec e a nec es s idade de
manutenção da situação de emergência no âmbito municipal
estabelecidas no DECRETO 202/2020 com as flexibilizações
constantes deste Decreto.

Art. 4º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o Município
de Valença, a prática, o funcionamento das seguintes atividades
e estabelecimentos:
I - das atividades desportivas individuais tais como ciclismo,
caminhadas, montanhismo, trekking ao ar livre, bem como nos
Parques Nacionais, Estaduais e Municipais;

Art. 2º - De forma excepcional, com o único objetivo de
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio
e no combate da propagação da COVID-19, diante do cenário
atual de positividade de casos e mortes já confirmadas, e da taxa
de ocupação de leitos de enfermaria e UTI COVID no Município
ficam DETERMINADAS SUSPENSÕES E RESTRIÇÕES DAS
SEGUINTES ATIVIDADES, até o dia 21 de fevereiro de 2021, para
todo o território do Município:

II - funcionamento de academias, clubes, centros de ginástica e
estabelecimentos similares, com agendamento e capacidade
máxima simultânea de 50% da c apac idade de oc upaç ão
considerada a base atual de um usuário a cada 10m2.

I - realização de eventos de qualquer atividade com a presença
de público, ainda que previamente autorizadas, que envolvam
aglomeração de pessoas, tais como evento desportivo com
público, show, festas, churrascos e encontros de confraternização,
comício, passeata e afins, inclusive por ocasião do feriado e
período de Carnaval.

IV - dos pontos e locais de interesse turístico desde que limitado
acesso ao público a 50% (cinquenta por cento) da sua capacidade
de lotação;

II - a visita a pacientes diagnosticados com a COVID-19, internados
na rede pública ou privada de saúde e/ou em isolamento domiciliar,
ressalvadas as visitas técnicas de profissionais da área de saúde;
III - da permanência, pela população, em cachoeiras, lagoas, rios
e balneários, bem como fica vedada a aglomeração de pessoas
em vias e logradouros públicos, inclusive por ocasião do feriado
e período de Carnaval.
IV - a realização de eventos sociais em ambientes como salões e
casas de festas, hotéis, pavilhões, centro de convenções e afins,
inclusive por ocasião do feriado e período de Carnaval.
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III - atividades esportivas de alto rendimento sem público,
respeitados os devidos protocolos e autorizadas pela Secretaria
Municipal de Saúde;

V – do comércio varejista com as adequações de horário previstas
no anexo deste Decreto e limitação de consumidores da seguinte
maneira:
I. Lojas pequenas – até 50 m2 de área de atendimento – 3
consumidores;
II. Lojas médias – de 50 a 100 m2 de área de atendimento – 6
consumidores;
III. Lojas grandes – acima de 100 m2 de atendimento – 10
consumidores.
VI – de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimento
congêneres, limitando o atendimento ao público a 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade de lotação,
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VII - feira livre, desde que cumpram as determinações de
higienização previstas neste Decreto e, ainda, que as barracas
mantenham distanciamento de 2 (dois) metros devendo haver
redução de acesso e com controladores de entrada de pessoal
procedendo a dispensação de álcool 70%, ou preparações
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos feirantes e
público na entrada e na saída;
VIII - lojas de conveniência, mercado de pequeno porte, açougue,
aviário, padaria, lanchonete, hortifrúti e demais estabelecimentos
congêneres que se destinam à venda de alimentos, bebidas,
materiais de limpeza e higiene pessoal, vedada a aglomeração
de pessoas nesses locais;
IX - salões de beleza, barbearias e congêneres, com agendamento
prévio, limitando o atendimento ao público em até 50% (cinquenta
por cento) da sua capacidade de lotação, observando os protocolos
sanitários e demais disposições nos parágrafos deste artigo;
X - o funcionamento de hotéis e pousadas, com o máximo de
80% (oitenta por cento) de sua ocupação devendo também
observar as regras estabelecidas para bares e restaurantes dos
hotéis e pousadas seguindo as normas de higienização e
prevenção estabelecidas neste Decreto;
XI - o funcionamento das atividades presenciais de cursos livres
regularmente em funcionamento no Município;
XII - o funcionamento das salas de cinema e teatro com o máximo
de 50% de sua ocupação devendo também observar as regras
estabelecidas para higienização e prevenção constantes deste
Decreto;
XIII - de forma irrestrita, de todos os serviços de saúde, tais como:
hospitais, clínicas, laboratórios e estabelecimentos similares,
incluindo setores de imagem, fisioterapia, odontologia e outros
segmentos de saúde com redução de atendimento em 70% de
sua capacidade;
XIV - a retomada antecipada de atividades práticas nos cursos da
área da saúde em instituições privadas de ensino superior, em
es pecial Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e
Fisioterapia. Durante as atividades práticas, fica a critério de cada
instituição de ensino superior, de acordo com seu plano de retorno,
o fornecimento dos equipamentos de proteção individual - EPI a
seus respectivos alunos, bem como a orientação para seu uso
adequado, em conformidade com os protocolos formulados através
do Plano de Retorno apresentado pela Resolução SEEDUC n°
5854, de 30 de julho de 2020, publicada no DOERJ de 31/07/2020.
XV – o funcionamento de supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam em seu CNAE os
serviços de varejo e comercialização de produtos alimentícios
observando as adequações de horário previstas neste decreto e
limitação de presença de consumidores da seguinte maneira:
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I. Mercados e mercadinhos – 1 consumidor para cada caixa
registradora em atividade
II. Supermercados – 100 consumidores em rodízio;
a. Deverão ser distribuídas senhas de controle de acesso até o
limite aqui estabelecido. As senhas deverão ser entregues na
entrada dos supermercados e devolvidas na saída para, após
serem devidamente higienizadas e disponibilizadas com vistas a
autorizar a entrada de outro consumidor.
b. A s enha será entregue por pes s oa, ou sej a, pes soas
acompanhadas receberão cada um uma senha.
XVI - De forma plena e imediata, os serviços de água, esgoto e
coleta de lixo, inclusive obras de manutenção e expansão da
infraestrutura de saneamento básico.
§ 1º - Todos os estabelecimentos de que trata o presente artigo,
deverão atentar sobre a necessidade de afastamento entre os
consumidores, nos seus pontos de atendimento, com distância
mínima de 1 (um) metro e sem aglomeração de pessoas. Nos
casos de cadeiras de espera deverá ser impedida a utilização de
assento contínuo.
§2º - Cada estabelecimento deverá dispor de quantidade suficiente
de colaboradores para assegurar o pleno funcionamento de suas
atividades.
§ 3º - Os estabelecimentos deverão disponibilizar, álcool gel ou
sabonete líquido, papel toalha e água corrente para a correta
assepsia de clientes e funcionários.
§ 4º - Nos estabelecimentos referidos nos incisos VI e X deste
artigo fica autorizada a execução de música ao vivo desde que
nos limites do mesmo e para público devidamente sentado
devendo ser mantido o distanciamento mínimo de 2 metros entre
os artistas e o público no local.
Art. 5º - FICAM AUTORIZADAS, para todo o Município,
as atividades de organizações religiosas que deverão observar
os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias, e também
observar o seguinte:
I - as pessoas que acessarem e saírem da igreja ou do templo
religioso deverão realizar a higienização das mãos com álcoolgel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito
similar, colocadas em dispensadores e disponibilizadas em pontos
estratégicos como na entrada, na secretaria, confessionários,
corredores, para uso dos fiéis, religiosos e colaboradores;
II – as áreas internas dos templos e locais de reunião deverão ser
mantidas abertas e ventiladas;
III - o responsável pela igreja ou templo deve orientar aos
frequentadores que não poderão participar de celebrações ou
eventos religiosos, caso apresentem sintomas de resfriado/gripe;
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IV - o responsável pela igreja ou templo deve orientar quanto ao
uso obrigatório e adequado de máscaras faciais e distanciamento
social de 2 (dois) metros entre as pessoas.

Art. 9º – Os coletivos de transporte somente poderão trafegar
com passageiros sentados ficando autorizado, em caráter excepcional,
o transporte de no máximo 08 (oito) passageiros em pé.

V – Fica proibida a execução de música por grupos de musica,
bandas, corais e afins.

§ 1º - Caberá ao setor de fiscalização de transporte a averiguação
do cumprimento das determinações deste artigo bem como a
imposição de sanções em caso de descumprimento;

VI – A execução de música ao vivo, individual ou duetos no interior
dos templos deverá observar o distanciamento mínimo de 2 metros
entre os músicos e 2 metros dos artistas em relação ao público.
Art. 6º - O horário de funcionamento de estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de serviços, será exercido
segundo os critérios decorrentes dos acordos coletivos e trabalhos
das categorias de cada estabelecimento.
Art. 7º - Em todos os es tabelec imentos que s e
mantiverem abertos , impõe-se a obs ervância de todos os
protoc olos e medidas de s egurança rec omendados pelas
autoridades sanitárias, inclusive:
I - garantir a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas
e uso obrigatório de máscaras;
II – utilizaç ão por todos os empregados, c olaboradores ,
terceirizados e prestadores de serviço de equipamentos de
proteção individual;
III - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas
consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com outras comorbidades;

§ 2º - Caberá à concessionária de serviço de transporte coletivo
proceder a higienização continua dos assentos e superfícies de
contato dos coletivos além da dispensação de álcool 70%, ou
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, aos
usuários do serviço na entrada e na saída do coletivo;
Art. 10º – As determinações deste Decreto terão eficácia
até o dia 21/02/2021.
Parágrafo único – as suspensões e restrições previstas neste
Decreto poderão ser recrudescidas, prorrogadas ou flexibilizadas
de acordo com a evolução do perfil epidemiológico municipal
apurado pela Secretaria Municipal de Saúde bem como de acordo
com o enquadramento de bandeira no âmbito do Município.
Art. 11º - A fiscalização quanto ao cumprimento das normas
expedidas neste Decreto caberá à Guarda Municipal com auxílio
da Policia Militar e aos departamentos de fiscalização do Município.
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Valença

IV - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio
ou a adoção de outro meio que evite aglomerações;

Art. 12º - O descumprimento das normas sanitárias ou
de funcionamento, citadas no presente decreto, ensejarão a
aplicação de multa de 10 (dez) UFIVAS por infração nos termos
do artigo 1º da Lei Complementar 26/99 sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legis laç ão pertinente, da
responsabilidade administrativa, civil e criminal, quais sejam:

V - disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas
ou s anitizantes de efeito s imilar, a todos os c lientes e
frequentadores;

I – Multa de 10 (dez) UFIVA por infração nos termos do artigo 1º
da Lei Complementar 26/99 sem prejuízo da aplicação de outras
multas e penalidades;

VI - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento
higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a
higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados,
prestadores de serviço e consumidores;

II – Interdição do estabelecimento;

VII - utilizar adequadamente máscaras de proteção facial, devendo
impedir a entrada ou permanência de pessoas sem a sua utilização.
Parágrafo Único - Devem ser afastados de suas atividades, de
forma imediata, todos os colaboradores sintomáticos respiratórios,
conforme recomendação do Ministério da Saúde.
Art. 8º - Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto, as autoridades competentes devem
apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas
no artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977,
bem como do crime previsto no artigo 268 do Código Penal.
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III – Cassação do alvará de funcionamento;
IV – Proibição de transacionar com as repartições públicas
municipais;
Art. 13º - Este Decreto entrará em vigor nesta data,
ficando revogadas as disposições em contrário.
Valença, 02 de fevereiro de 2021
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito Municipal de Valença
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Art. 1º. NOMEAR, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados para compor a segunda Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Valença:

PORTARIAS
ERRATA
Errata para corrigir erro material, na Portaria nº. 199, de
14 de Janeiro de 2021, publicada no Boletim Oficial Edição Nº.
1299, no dia 20 de Janeiro de 2021, página 18. ONDE SE LÊ:
“Escola Municipal Osório”. LEIA-SE: “Escola Municipal Maria da
Conceição de Souza Mattos .” Desta forma, torna-se necessária
sua republicação com as devidas correções que seguem abaixo:
PORTARIA PMV, Nº. 199, DE 14 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;
Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro de 2020,
que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos Cargos em
Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura administrativa
da Prefeitura Municipal de Valença PMV;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 04 de janeiro de 2021,
a Srª. NÁDIA MARQUES DE SOUZA, matrícula nº. 130.583, para
exercer a Função de Confiança de Diretor Geral da Escola
Municipal Maria da Conceição de Souza Mattos-Nível C, Símbolo
FC8, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 14 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 277, DE 19 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;
Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 4º, trouxe a destituição de todos os
servidores das Comissões Municipais da Prefeitura Municipal de
Valença PMV;
RESOLVE:
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- Aline de Oliveira, matrícula nº. 211.360 – Pregoeira;
- Vanessa Cristina Pereira Fraga, matrícula nº.105.198- Equipe
de Apoio;
- Luiz Rogério Soares de Souza, matrícula nº.119.695- Equipe
de Apoio;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em 19 de janeiro de 2021,
revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
PORTARIA PMV, Nº. 306, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;
Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos
Cargos em Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Valença PMV;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021,
o Sr. ADRIANO CARLOS GUSTAVO CARVALHO, para exercer o
Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Máquinas e Veículos
Leves, Símbolo CC9, junto a Secretaria Municipal de Serviços
Públicos e de Defesa Civil.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo a partir de 01 de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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PORTARIA PMV, Nº. 307, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA PMV, Nº. 309, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

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,

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 o processo administrativo nº. 1697/2021;

Considerando o processo administrativo nº. 1662/2021;

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor
CLÉBER DE PAULA, matrícula nº. 102.830, para atuar como fiscal
de contrato referente ao processo administrativo nº. 20.213/2020
(Aquisição de lâminas e parafusos para as motoniveladoras da
Coordenadoria de Estrada), e como seu substituto o servidor
Anderson Carlos de Oliveira, matrícula n° 107.301.

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora
MARIA INÊS CESAR ÁVILA, matrícula nº. 107.093, para atuar
como fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº.
1142/2020 (Aquisição de insumos para atender aos diversos
Setores e às Unidades de Saúde), e como seu substituto a
servidora Janaína Argemiro da Silva, matrícula n° 106.062.

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 308, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA PMV, Nº. 311, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

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,

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 o processo administrativo nº. 1699/2021;

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor
GERALDO CARLOS DOMINGOS, matrícula nº. 110.213, para
atuar como fiscal de contrato referente ao processo administrativo
nº. 20.212/2020 (COMPRA DE ÓLEO E MATERIAIS DE LIMPEZA
AUTOMOTIVA), e como seu substituto o servidor Reisnaldo dos
Santos Sabino, matrícula n° 132.926.
Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 28 de janeiro de 2021.

Considerando o processo administrativo nº. 1749/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR, a partir do dia 31 de janeiro de 2021,
a Srª. PATRÍCIA LISBOA, do Cargo Comissionado de Chefe da
Seção de Almoxarifado e Controle Patrimonial, Símbolo CC9, que
vinha exercendo junto a Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 31/01/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 312, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA PMV, Nº. 314, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

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,

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

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

Considerando o Processo Administrativo n° 1749/2021.

Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos
Cargos em Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Valença PMV;

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021,
a Srª. PATRÍCIA LISBOA, para exercer o Cargo Comissionado
de Coordenador de Transporte Escolar, Símbolo CC8, junto a
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021,
o Sr. SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA NETO, para exercer o Cargo
Comissionado de Gerente de Gestão Ambiental, Símbolo CC2.

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

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 313, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
PORTARIA PMV, Nº. 315, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

Considerando o Processo Administrativo n° 1749/2021
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021,
o Sr. GERALDO NUNES BARRETO JUNIOR, para exercer o
Cargo Comissionado de Chefe da Seção de Almoxarifado e
Controle Patrimonial, Símbolo CC9, junto a Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos
Cargos em Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Valença PMV;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2021,
a Srª. MARCIA MARIA DOMINGOS JOTH FERREIRA, para
exercer a Função de Confiança de Coordenador do Programa
Bolsa Família, Símbolo FC4, junto a Secretaria Municipal de
Assistência Social.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº.316, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA PMV, Nº. 318, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

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,

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 o processo administrativo nº. 1755/2021;

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor
CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, matrícula nº. 211.404, para atuar
como fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº.
10903/2021 (Alimentação Cas a São Vic ente), e como seu
substituto a servidora Eliane Costa Ribeiro, matrícula nº. 400.301.

Art. 1º. NOMEAR, a partir desta data, os servidores
abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de
Pregão da Prefeitura Municipal de Valença:

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.

- Beatriz Mendes Lameira Guedes Escrivani, matrícula nº.
211.349- Pregoeiro;
- Ana Lúcia Ferreira de Souza, matrícula nº.144.217 – Equipe
de Apoio;
- Vanessa Cristina Pereira Fraga, matrícula nº. 105.198 –
Equipe de Apoio;
- Zilda Maria da Silva, matrícula 144.125- Equipe de Apoio;
- Dayane da Costa Vasconcelos, matrícula nº. 211.348- Equipe
de Apoio;
- Letícia Gonçalves dos Santos, matrícula nº. 211.347-Equipe
de Apoio.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

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

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PORTARIA PMV, Nº.317, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
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 o processo administrativo nº. 1744/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora
ELIANE COSTA RIBEIRO, matrícula nº. 400.301, para atuar como
fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº. 1091/
2021 (Urnas Funerárias), e como seu substituto a servidor Rafael
de Oliveira Tavares, matrícula nº. 211.323.
Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 319, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;
Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos
Cargos em Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Valença PMV;
RESOLVE:
Art. 1º. DESTITUIR, a partir do dia 04 de janeiro de 2021,
a Srª. MARIA INÊS CESAR ÁVILA, matrícula nº. 107.093, como
Chefe da Seção de Almoxarifado, junto a Secretaria Municipal de
Saúde, sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais
de qualquer natureza.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.

PORTARIA PMV, Nº.321, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
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,

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Considerando o processo administrativo nº. 1571/2021;
RESOLVE:

PORTARIA PMV, Nº. 320, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor
RODRIGO CESAR CARDOZO MOREIRA, matrícula nº. 122.874,
para atuar como fiscal de contrato referente ao proc es so
administrativo nº. 1571/2021, e como seu substituto o servidor
Douglas Menezes do Nascimento, matrícula nº. 144.050.

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de
julho de 2014;

Art. 2º. A designação de que trata esta Portaria, ocorrerá
sem percepção de vencimentos ou vantagens pessoais de
qualquer natureza, para os servidores ora designados.

Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 1º, trouxe a exoneração coletiva dos
Cargos em Comissão e/ou Funções de Confiança da estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Valença PMV;

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

RESOLVE:

Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.

Art. 1º. DESIGNAR, a partir do dia 04 de janeiro de 2021,
a Srª. JANAÍNA ARGEMIRO DA SILVA, matrícula nº. 106.062,
como Chefe da Seção de Almoxarifado, junto a Secretaria
Municipal de Saúde, sem percepção de vencimentos ou vantagens
pessoais de qualquer natureza.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 322 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

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,

Gabinete do Prefeito, 29 de janeiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº. 151, de 23
de Novembro de 2011 - Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores Públicos do Município de Valença;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 55, de 12 de
Abril de 2012, que dispõe sobre a Concessão de Progressão
Salarial aos servidores efetivos ou estáveis desta Municipalidade;
RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir desta data, os membros abaixo
relacionados para compor a Comissão de Avaliação dos
Requisitos de Escolaridade, previstos na Lei Complementar
n. 151/2011, para fins de Progressão Salarial dos servidores
municipais:
-
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Cláudio Márcio Grijó;
Fernanda Gonçalves de Paiva;
Luiz Antonio de Araújo;
Fábio Sergio Lasneaux Oliveira;
Diogo Aranha Guarini.
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Art. 2º - A Comissão de que trata esta Portaria atuará de
acordo com o Decreto Municipal nº. 55/2012, em consonância
com a Lei Complementar nº. 151/11.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 323 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
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.
16375/2019;
Considerando a Portaria nº. 556, de 18 de dezembro
de 2020, que em seu art. 4º, trouxe a exoneração de todos os
servidores públicos das Comissões Municipais instituídas, com
ou sem o percebimento de gratificação JETON;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir, a partir desta data, Comissão de
Avaliação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI,
destinada a realizar a capacitação em avaliação de imóveis, com
ênfase na aplicação do método comparativo direto de dados do
mercado, nos termos definidos no processo administrativo nº.
16375/2019, composta pelos seguintes servidores:

PORTARIA PMV, Nº. 326, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da
Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Portaria nº. 280, de 21 de janeiro de
2021, que instituiu a COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO no município;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora
DIGERLANE DA SILVA MURAT, matrícula nº112.577, para
ingressar como Pregoeira e Equipe de Apoio, junto a COMISSÃO
ESPECIAL DE PREGÃO ELETRÔNICO, instituída pela Portaria
nº. 280, de 21 de janeiro de 2021.
Art. 2º. Para efeito desta, permanecem válidas as
disposições trazidas pela Portaria nº. 280, de 21 de janeiro de 2021.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. ç
Gabinete do Prefeito, 02 de fevereiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

- Armando Pussente Filho - mat. 122.939;
- Andreia Garcia da Silva - mat. 122.467;
- Douglas de Mello Anthero - mat. 140.414
Art. 2º - Os membros não farão jus ao percebimento de
JETON, nem tampouco, outras vantagens pessoais de qualquer
natureza, pela realização dos trabalhos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 01 de fevereiro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO SMS 001/2021
Es tabelec e as normas para
vacinação c ontra COVID-19 dos
trabalhadores em saúde da iniciativa
privada no âmbito do Município de
Valença.
Art. 1º - Para fins do disposto nesta Resolução e nos
termos do Segundo Informe Técnico do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério
da Saúde1, são considerados trabalhadores em saúde no âmbito
da iniciativa privada os profissionais abaixo elencados:

§ 1º. Em caso de pessoa jurídica deverá ser apresentado um único
processo contendo o formulário de requerimento e comprovante
dos profissionais que compõem o quadro societário bem como
seus colaboradores;
§ 2º. Em caso de trabalhadores indicados no § 1º, comprovante
de existência de vínculo empregatício ou prestação de serviços
nos últimos 4 meses que antecedem ao requerimento;
Art. 3º - A vacinação a que se refere a presente resolução deverá
seguir o seguinte cronograma:
• Apresentação do requerimento devidamente instruído junto ao
Protocolo da SMS – dias 04,05,08 e 09 de fevereiro de 2021;
• Divulgação dos locais de vacinação – dia 10 de fevereiro de 2021;
• Inicio da vacinação – dia 12 de fevereiro de 2021.

a) médicos,
b) enfermeiros,
c) nutricionistas,
d) fisioterapeutas,
e) terapeutas ocupacionais,
f) biólogos,
g) biomédicos,
h) farmacêuticos,
i) odontólogos,
j) fonoaudiólogos,
k) psicólogos,
l) assistentes sociais,
m) profissionais da educação física,
n) médicos veterinários,

Art. 4º - Após o dia 09 de fevereiro continuarão sendo
recebidos os requerimentos de c adastro, todavia, os
requerimentos protocolizados após esta data serão apreciados
após o término da vacinação decorrente dos requerimentos
apresentados tempestivamente.

§ 1. Incluem-se no rol deste artigo os profissionais técnicos,
auxiliares e trabalhadores de apoio nas atividades aqui elencadas;

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

§ 2º Incluem-se ainda aqueles profissionais que atuam em
cuidados domiciliares.

Gabinete da Secretária, em 02 de fevereiro de 2021

Art. 2º - Os profissionais autônomos e/ou as pessoas
jurídicas de direito privado que exerçam atividades estabelecidas
no artigo 1º deverão apresentar requerimento de cadastro para
fins de vacinação junto ao protocolo geral da Secretaria Municipal
de Saúde contendo os seguintes documentos:

Art. 5º - A fim de evitar aglomerações os requerimentos
a que trata a presente resolução poderão ser apresentados
concomitantemente por procuradores devidamente constituídos
pelos requerentes como, por exemplo, advogados e contabilistas.
Art. 6º - Dúvidas e questionamentos serão dirimidas pela
ouvidoria da SMS pelo telefone 2438-5300 ramal 5373 email
sms.ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Soraia Furtado da Graça
Secretária Municipal de Saúde
Nota
1
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/23/segundoinforme-tecnico-22-de-janeiro-de-2021.pdf

a) Requerimento disponível no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal de Valença devidamente preenchido;
b) Cópia do RG, CPF e carteira expedida pelo órgão de classe do
profissional;
c) Alvará atualizado expedido pelo Departamento de Posturas da
Prefeitura Municipal de Valença;
d) Comprovante do CNES ativo;
e) Cartão Nacional do SUS.

Edição 1305 - 03/02/2021

Página 15

Página 16

Edição 1305 - 03/02/2021

Edição 1305 - 03/02/2021

Página 17

Página 18

Edição 1305 - 03/02/2021

Edição 1305 - 03/02/2021

Página 19

