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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro - Valença/RJ - CEP: 27600-000
Telefones: (24) 2438-5300
www.valenca.rj.gov.br
e-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito
CHEFE DE GABINETE
Sebastião Eric Vasconcellos
E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4765
PROCURADORIA GERAL
Jaqueline Magalhães dos Santos
pgm.valenca@gmail.com
(24) 2453--2932
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) 2453-1815
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) 2452-1474
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

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

SUBPREFEITURAS
BARÃO DE JUPARANÃ
Antônio José Lima de Ávila
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
Conselho Municipal de Previdência
conselhoprevivalenca@gmail.com

UFIVA - R$ 85,45
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
COMPRAS E LICITAÇÕES
VALOR
VALOR
REGISTRADO REAJUSTADO

ESPECIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
25

Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Nutrimix Comercial Ltda EPP
Processo Administrativo: 5982/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM
MANDADOS JUDICIAIS E HIPOSSUFICIENTES
Valor: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

33

34

PANO MULTIUSO LIMPA ENXUGA E DÁ
BRILHO ANTIBACTERIAS PACOTE C/ 05
UNIDADES TIPO PERFEX OU SIMILAR
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA 2
DOBRAS NA COR BRANCA 19,5CM X
20,5CM – PACOTE COM 1.000 FOLHAS
TOUCA SANFONADA DESCARTÁVE; COM
ELÁSTICO; NA COR BRANCA; FABRICADA
EM
TNT
100%
POLIPROPILENO,
GRAMATURA DE 20G E COM REGISTRO
NA ANVISA – PACOTE COM 100 UNIDADES

1,75

2,67

4,62

6,08

7,11

15,20

Aline de Oliveira
Pregoeira
EXTRATO DE CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Getfarma Distribuidora de Medicamentos Eireli
Processo Administrativo: 20217/2021
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a Farmacia
Municipal e Saúde Mental
Valor: R$ 18.804,50 (dezoito mil oitocentos e quatro reais e
cinqüenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Inova Farma Ltda
CNPJ: 33.832.224/0001-19
Processo Administrativo: 7700/2021
Objeto: Aquisição de seringas e agulhas destinadas a campanha
nacional de vacinação contra COVID-19 e restruturação da rede
de frio do Programa de Imunização
Valor: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
FUNDAMENTO: Processo Administrativo nº 11109/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial p/ Registro de Preços nº 019/
2019/FMS.
OBJETO: Aquisição de insumos, EPIs e produtos de limpeza para
fins de enfrentamento do novo CORONAVIRUS causador da
COVID 19
BENEFICIÁRIOS:
Pisom Distribuidora e Comercio de Produtos Eireli-ME
CNPJ : 22.758.378/0001-91
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PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021/FMS
Processo Administrativo nº: 965/2021
Objeto: Aquisição de 01(um) veículo destinado a atender ao Setor
de Imunização,
Tipo de licitação: menor preço
Informaç ões : (24) 2453-2696
smscompras@yahoo.com.br

ramal

5313

–

e-mail:

Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 30 de junho de 2021, 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, s er solic itado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Aline de Oliveira
Pregoeira/FMS

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO

CONTRATOS E CONVÊNIOS

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021/FMS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE

Processo Administrativo nº: 1394/2021

CONVÊNIO Nº 002/2021

Objeto: Aquisição de 01(um) veículo destinado a atender aos
serviços de Zoonoses,

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020414/2020

Tipo de licitação: menor preço

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

Informaç ões : (24) 2453-2696
smscompras@yahoo.com.br

ramal

5313

–

e-mail:

Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 30 de junho de 2021, às
14:00 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, s er solic itado pelo e-mail:
smscompras@yahoo.com.br
- O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão
Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua
Dr. Figueiredo, nº 320 – Centro – Valença-RJ), mediante a entrega
de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas e apresentação de
carimbo da empresa com CNPJ.
Aline de Oliveira
Pregoeira/FMS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
013/2021/FMS
Processo Administrativo nº: 1590/2021
Objeto: Aquisição de protetores solares para atender ao ACS
Tipo de licitação: menor preço
Informaç ões : (24) 2453-2696
smscompras@yahoo.com.br

e

FUNDAÇÃO

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO
EXCEPICIONAL NA HABILITAÇÃO DE 10 LEITOS DA UNIDADE
DE TERAPIA ITENSIVA – UTI ADULTO TIPO II – COVID19.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: R$ 480.000,00
DATA: 15 DE JUNHO DE 2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE
CONVÊNIO Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00280/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

e

FUNDAÇÃO

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS
DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE PARA AUXILIO DE CUSTEIO
DA AMPLIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENFERMARIA COVID19 COM A CRIAÇÃO DE 13 LEITOS PARA NOVOS
ATENDIMENTOS EM ENFERMARIA DE PACIENTES
PORTADORES DA SARS COVID-19
PRAZO: 01/02/2021 A 01/08/2021. VALOR: R$180.000,00
MENSAIS DATA: 15 DE JUNHO DE 2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE

ramal

5313

–

e-mail:

Horário: 9:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 05 de julho de 2021, 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, s er solic itado 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.

CONVÊNIO Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007474/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

e

FUNDAÇÃO

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
COFINANCIAMENTO DESTINADO AOS MUNICÍPIOS , QUE
REALIZAM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM SUAS UNIDADES
PRÓPRIAS OU CONTRATUALIZADAS AO SUS NOS TERMOS
DA RESOLUÇÃO SES-RJ 1.920, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019,
QUE INSTITUIU, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: 635.425,78

Aline de Oliveira
Pregoeira/FMS
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DATA: 15 DE JUNHO DE 2021
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE
CONVÊNIO Nº 007/2021

PORTARIAS
PORTARIA PMV, Nº. 580, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007556/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE

e

FUNDAÇÃO

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA
CUSTEIO DE LEITOS OPERACIONAIS DE ENFERMARIA NO
ENFRENTAMENTO DE DEMANDAS GERADAS PELA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA COVID-19.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: 251.902,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL
NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS),
PARCELA ÚNICA.
DATA: 15 DE JUNHO DE 2021

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEL CONTRATO Nº 001/2021

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 indic ação cons tante no processo
administrativo nº. 11409/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor
VLADIMIR LOPES DE SOUZA, matrícula nº. 138.304, para atuar
como fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº.
8276/2021, e como seu substituto a servidora Ana Beatriz Oliveira
Cabral, matrícula n°. 133.566.
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.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18769/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA e CID RIBEIRO NUNES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL,
LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO RUFINO, Nº268,
CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME ESPECIFICADO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18769/2020;
PRAZO: 10 DE JANEIRO DE 2021 À 09 DE JANEIRO DE 2022.

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, 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

VALOR: R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), MENSAIS.
PORTARIA PMV, Nº. 581, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
DATA: 10 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 indic ação cons tante no processo
administrativo nº. 11406/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor OMAR
FIGUEIRA NETO, matrícula nº. MS 1432887-9, para atuar como
fiscal de contrato referente ao processo administrativo nº. 6265/
2021 (pneus para manutenção de veículos), e como seu substituto
o servidor Vander dos Santos Medeiros, matrícula n°. 100.897.
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.
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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, 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 582, DE 14 DE JUNHO 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,

- 01 Representante de pai membro de Conselho Escolar de
escolas municipais
Titular: Andreia Fernandes da Cruz
Suplente: Marcia Lopes da Rocha Reis
- 01 Representante de Organizações não governamentais
(ONG´S) ou Entidades Filantrópicas, conveniadas com a
Secretaria Municipal de Educação e destinadas aos
portadores de necessidades especiais
Titular: Kelly Cristina Conceição
Suplente: Neuza Maria Figueira e Silva
- 01 Representante das escolas particulares do Sistema
Municipal de Ensino
Titular: Rodrigo Abrantes Lamas- vice-presidente
Suplente: Elaine Pinto de Freitas

Considerando a Lei nº. 3.237/2020, que “Dispõe sobre
o Conselho Municipal de Educação”, c/c com a Lei nº. 3.257/2021;

- 01 Representante SEPE

Considerando os termos do processo administrativo
nº. 10690/2021;

Titular: Felipe da Silva Duque - presidente
Suplente: Juliana Elena da Silva Santos

RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a nova
composição do Conselho Municipal de Educação – CME,
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, destinado a
estimular e propor a formulação de políticas de educação
municipal do sistema de ensino do Município de Valença, para o
quadriênio de 2021 a 2025.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Educação – CME, será
composto pelos seguintes membros, nos termos do art. 3º da Lei
nº. 3.237/2020 c/c Lei nº. 3.257/2021:
- 01 Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Graziele Corrêa de Lima
Suplente: Cínthia Brinco Diniz
- 01 Representante da Secretaria de Estado da Educação
Titular: Fagner Alves Borges
Suplente: Maria Elvira dos Santos Araújo
- 01 Representante de Profissionais da educação da Rede
Municipal de Valença/Educação Infantil

- 01 Representante do SINSERV
Titular: Vanessa Ferreira Ribeiro
Suplente: Carina Gomes Melo Souza
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, 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 583, DE 14 DE JUNHO 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,

Titular: Liliane dos Santos Peres-secretária geral
Suplente: Ozaira Almeida da Silva Duque

Considerando a Lei Municipal nº. 2.940, de 09 de março
de 2017, que DISPÕE SOBRE A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE
COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE VALENÇA;

- 02 Representantes de Profissionais da educação da Rede
Municipal de Valença/Educação Ensino Fundamental I e II

Considerando o Decreto Municipal nº. 22, de 22 de
março de 2017, que regulamenta a Lei nº. 2.940/2017;

Titular: Anna Maria Magalhães Meireles
Suplente: Cássia Estelina de Moraes

Considerando o processo administrativo n. 7157/2021
c/c processo 5872/2021;

Titular: Marcia Vitoriana Rodrigues da Silva
Suplente: Ana Paula Frontarolli da Silva
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RESOLVE:
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Art. 1º. INSTITUIR, a partir desta data, COMISSÃO DE
QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE
SAÚDE, destinada a realizar os procedimentos e avaliações
necessárias para qualificações de entidades como Organizações
Sociais no âmbito do chamamento público realizado pelo Município
de Valença, a ser composta pelos seguintes membros:
- Lucilei da Silva, matrícula nº. 105.627
- Gilcélio Jonata Vieira, matrícula nº. 211.400
- Carlos Henrique Cassiano, matrícula nº. 17.426

PORTARIA PMV, Nº. 585, DE 14 DE JUNHO 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. 08/2021, oriundo da Câmara
Municipal de Valença;
RESOLVE:

Art. 2º. A COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE SAÚDE, deve restringir
s ua c ompetênc ia aos ditames fixados nes ta Portaria, em
observância à Lei Municipal nº. 2.940/2017 e Decreto Municipal
nº. 22/2017, ficando a Comissão, automaticamente extinta, quando
do encerramento dos trabalhos.

Art. 1º. DESIGNAR, a partir do dia 06 de junho de 2021,
o Sr. PAULO ROBERTO COELHO JÚNIOR, representante do
Poder Legislativo de Valença/RJ, para compor a COMISSÃO DE
TRANSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, instituída pelo art. 2º, da Portaria Nº.
374, de 17 de julho de 2019 e nomeada pela Portaria nº. 011, de
07 de Janeiro de 2021.

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

Art. 2º. Para efeito desta, continuam válidas as demais
disposições trazidas pela Portaria Nº. 374/2019 e Portaria nº. 011/2021.

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

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
a Portaria n. 384/2021.

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 584 DE 14 DE JUNHO 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, fls. 109 verso;
RESOLVE:
Art. 1º. SUBSTITUIR, a partir desta data, o servidor
Armando Pussente Filho pelo servidor Sérgio Larcher Pinto,
matrícula nº. 19.542, para compor na qualidade de membro à
Comissão de Avaliação do Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis-ITBI, instituída pela Portaria nº. 385/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

PROCESSOS SELETIVOS
Processo Seletivo 001/2020
ACS e ACE – Saúde
RESULTADO DOS EXAMES ADMISSIONAIS
Conforme item 11.2.1, do Processo Seletivo 001/
2020, informamos que salvo os candidatos eliminados por
ocasião da avaliação dos documentos apresentados,
nenhum candidato foi considerado INAPTO no exame
admissional.
Valença - RJ, 16 de junho de 2021.
Comissão Especial Processo Seletivo.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº 81 DE 14 DE JUNHO DE 2021.

DECRETOS
DECRETO Nº. 78, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura
de Crédito Adicional Suplementar
dando providências correlatas”.
O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e
considerando o que dispõe a Lei nº. 3.248, de 22 de Dezembro
de 2020 e,
Considerando os termos do processo administrativo nº.
10909, de 02/06/2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para
atender as despesas assim codificadas:
U.O

Identificação do
Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Manutenção da
04.01 Cas a da Criança e 08.243.0016.2.130 3.3.90.36.99.00.00
do Adolescente

Valor da
Dotação

0000

50.000,00

3.3.90.36.99.00.00

0000

25.000,00

BL-PSB-FNAS
04.01 CRAS/Equipe
Volante/SCFV

08.244.0031.2.142
3.3.90.39.99.99.00

0000

25.000,00

04.01 GSUAS IGDSUAS

08.244.0031.2.143 3.3.90.39.99.99.00

0017

25.000,00

TOTAL

125.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente
crédito adicional suplementar é proveniente de anulação das
seguintes dotações do orçamento em vigor:
U.O

Identificação do
Programa

Funcional
Programática

Categoria
Econômica

Recurso

Manutenção e
04.01 Ges tão do Fundo 08.122.0030.2.121 3.1.91.13.00.00.00
Municipal de
Manutenção da
04.01 Cas a da Criança e 08.243.0016.2.130 3.3.90.39.99.99.00
do Adolescente
04.01 GSUAS IGDSUAS

08.244.0031.2.143 4.4.90.52.99.00.00

Valor da
Dotação

0000

50.000,00

0000

50.000,00

0017

25.000,00

TOTAL

125.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

“ ADOTA
NOVAS
MEDIDAS,
RECOMENDAÇÕES E PROIBIÇÕES
NO MUNICIPIO DE VALENÇA PARA
ENFRENTAMENTO
DA
PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
A PARTIR DE 16/06/2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do
Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando que a permanência da classificação da
situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) como pandemia,
significa o risco potencial da doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já
tenham sido identificados como de transmissão interna;
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 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
afas tam a c ompetênc ia conc orrente, 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;

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2021.
REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO;
CUMPRA-SE.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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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
atividades econômicas no estado;
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Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração;
Considerando o resultado da avaliação dos indicadores
definidos no Plano de Retomada de acordo com as bandeiras de
referência;
DECRETA
Art. 1º. Ficam estabelecidas novas medidas excepcionais
a partir do dia 16 de junho de 2021 até 30 de junho de 2021, para
prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência em saúde
pública de importância internacional, no Município de Valença,
decorrente da pandemia do coronavírus, bem como, reconhece a
necessidade de manutenção da situação de emergência no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro estabelecidas no DECRETO 202/2020.
Art. 2º. Fica vedado o deslocamento e a permanência
de indivíduos nas vias e logradouros públicos no Município de
Valença, no horário das 23:00, com limite de 01 (uma) hora de
tolerância até às 05:00.
Parágrafo único: O deslocamento para fins de delivery, translado
para fins de trabalho, estabelecimentos de saúde e farmácia,
poderão oc orrer, fic ando a c argo da Guarda Munic ipal a
abordagem para averiguação dos motivos do deslocamento.
Art. 3º. 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, fica VEDADO O
FUNCIONAMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES até o dia 30
de junho de 2021, para todo o território do Município:
I – eventos e apresentações artísticas, bem como, toda e qualquer
atividade com a presença de público, que envolvam aglomeração
de pessoas, tais como, evento desportivo com público, show,
encontros de confraternização, comício, passeata e afins, exceto
no caso específico previsto na alínea “c”, do inciso V e inciso XII,
do art. 7º, deste Decreto, em observância ao protocolo sanitário;
II – 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 – permanência pela população, em cachoeiras, lagoas, rios e
balneários;
IV - aglomeração de pessoas com ou sem consumo de bebidas e
comidas, em vias e logradouros públicos, todos os dias durante o
dia e a noite;
V – abertura e funcionamento dos pontos e locais de interesse
turístico.
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Art. 4° - FICA SUSPENSA a retomada das aulas
presenciais para as unidades da rede pública de ensino, até
deliberação posterior, sem prejuízo da manutenção do calendário
recomendado pelo Ministério da Educação.
Parágrafo único: As deliberações específicas sobre o retorno
das aulas presenciais na rede pública, ficarão oportunamente a
c argo da Secretaria Munic ipal de Educ aç ão, que deverá
apresentar plano de atuação pedagógica e de retomada de
atividades o que será regulamentado através de ato normativo
próprio (Resolução).
Art. 5º. Por tempo indeterminado FICA AUTORIZADA a
retomada gradual das aulas presenciais nas creches, pré-escolas,
escolas e instituições de ensino superior de toda a rede privada
de ensino do Município de Valença, com a manutenção do sistema
híbrido, sendo facultativa a presença do aluno, devendo ser
respeitado os protocolos sanitários e a capacidade máxima de
50% (cinquenta por cento) de sua ocupação.
§1º. Para efeito do caput deste artigo, fica determinado que cada
instituição de ensino da rede privada deverá apresentar um plano
de ação adequando seu espaço físico às medidas propostas no
c ontexto da pandemia da COVID-19, para avaliaç ão e
acompanhamento da sua aplicação pela Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância Sanitária.
§2º. As instituições de ensino deverão oferecer atividades de
maneira híbrida (presencial ou remota) ou somente na modalidade
remota, devendo obrigatoriamente garantir a qualidade das
atividades, caso os pais ou responsáveis optem pela mesma.
§3º. O retorno gradual das aulas presenciais será permitido,
podendo ser restrito pela autoridade sanitária, caso haja um
aumento significativo de casos de COVID-19 no Município.
Art. 6º. As atividades práticas nos cursos da área da
saúde em instituições privadas de ensino superior, em especial
Medicina, Enfermagem, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia,
ficarão à critério de cada instituição de ensino superior, de acordo
com seu plano de retorno, com 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.
Art. 7º. FICAM RESTRINGIDAS para todo o Município
de Valença, a prática das atividades, o funcionamento dos
es tabelecimentos empresariais e c lubes, com horário de
funcionamento até as 23h, nos seguintes termos:
I - nas atividades desportivas individuais tais como ciclismo,
caminhadas, montanhismo, trekking ao ar livre, bem como, nos
Parques Nacionais , Estaduais e Munic ipais deverá haver
distanciamento mínimo de 2 metros entre cada indivíduo;
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II – o funcionamento de estúdios e academias de musculação,
crossfit, pilates, centros de ginástica, escolas de natação,
hidroginástica, somente poderão funcionar com agendamento e
capacidade máxima simultânea de 50% (cinquenta por cento) da
capacidade de ocupação, considerada a base atual de um usuário
a cada 10m2;
III- a realização de atividades esportivas, inclusive natação, futsal,
futevôlei, futebol e similares, poderão ser desenvolvidas com
intervalo para higienização de espaços entre os esportistas,
respeitados os devidos protocolos;
IV – o funcionamento do comércio varejista em geral deverá
funcionar com limitação de consumidores em seu interior 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.
V – bares, restaurantes, lanchonetes, e estabelecimento congêneres
somente poderão funcionar, limitando o atendimento ao público a
50% (cinquenta por cento) da sua capacidade, respeitado o horário
de funcionamento até as 23h, observando ainda:
a) durante todo o horário de funcionamento é permitida a
colocação de mesas em vias e logradouros públicos, respeitando
a capacidade máxima de 50% (cinquenta por cento), bem como,
o espaçamento de 2 (dois) metros entre as mesas;
b) durante todo o horário de funcionamento poderá funcionar o
sistema de delivery;
c) está autorizada música ao vivo NO INTERIOR de bares,
restaurantes, hotéis e pousadas, mantidas todas as medidas e
protocolos sanitários de prevenção a Covid-19;
d) não será permitido o consumo de bebidas e comidas fora das
mesas disponibilizadas pelo estabelecimento, com clientes de pé,
salvo o consumo no balcão, respeitado o distanciamento social;
e) é expressamente proibido o consumo de bebidas e comidas
em vias e logradouros públicos, exceto no caso do consumo em
mesas ofertadas pelo estabelecimento. Para tanto, o empresário
do ramo, deverá orientar seus clientes da proibição deste item,
sob pena de ambos incorrerem em infração ao presente decreto,
com a aplicação das sanções pertinentes.
VI – as feiras livres e de artesanato, inclusive o mercado municipal
poderão funcionar com distanciamento de 2 (dois) metros entre
as barracas e cumprir as determinações de higienização previstas
neste Decreto;
VII - loj as de c onveniência, merc ados de pequeno porte,
mercadinhos, mercearias, supermercados, açougues, aviários,
padarias, hortifrúti e demais estabelecimentos congêneres, que
se destinam à venda de alimentos, bebidas, materiais de limpeza
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e higiene pessoal, poderão funcionar, com limitação de 50%
(cinquenta por cento) de sua capacidade de atendimento;
VIII – o funcionamento de supermercados, mercados e demais
estabelecimentos comerciais que possuam em seu CNAE os
serviços de varejo e comercialização de produtos alimentícios
observando os protocolas sanitários e limitação de presença de
consumidores da seguinte maneira:
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, serem 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.
IX - o funcionamento de hotéis e pousadas, com o máximo de
70% (setenta por cento) de sua ocupação, onde deverão também,
observar as regras estabelecidas para bares e restaurantes dos
hotéis e pousadas, devendo seguir as regras de higienização e
prevenção estabelecidas neste Decreto;
X – 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;
XI – o funcionamento de clubes recreativos, inclusive com
funcionamento de saunas, quadras poliesportivas e campos de
futebol, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) de capacidade
de lotação.
XII - realização de qualquer tipo de festas ou eventos de qualquer
natureza em ambientes como salões e casas de festas, bares,
restaurantes, casas de temporada, inclusive casas e espaços
particulares, hotéis, pavilhões, centro de convenções e afins com
capacidade reduzida para 50% (cinquenta por cento).
XIII - funcionamento de salas de cinema, teatro e afins, com
capacidade reduzida para 50% (cinquenta por cento);
XIV- atividades presenciais de cursos livres regularmente em
funcionamento no Município, respeitando a capacidade máxima
de 50% (cinquenta por cento), mantendo a modalidade híbrida e
observando os protocolos sanitários.
§ 1º. Todos os estabelecimentos de que trata o presente artigo,
deverão atentar-se sobre a necessidade de afastamento entre os
consumidores, nos seus pontos de atendimento, com distância
mínima de 2 (dois) metros e sem aglomeração de pessoas. Nos
casos de cadeiras de espera deverá ser impedida a utilização de
assento contínuo.
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§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. As filas no exterior dos estabelecimentos, inclusive bancos
e cas as lotéric as , deverão s er organizadas pelo próprio
estabelecimento de forma a manter o distanciamento de 2 (dois)
metros entre os clientes e usuários, ficando o sócio administrador,
gerente ou diretor res pons ável pelo fiel c umprimento do
distanciamento, podendo res ponder pes s oalmente pelo
descumprimento, sem prejuízo das sanções aplicáveis à pessoa
jurídica que representa.
Art. 8º. De forma irrestrita poderão funcionar todos os
serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios e
es tabelec imentos s imilares, inc luindo setores de imagem,
fisioterapia, odontologia e outros segmentos de saúde, com
observância dos protocolos sanitários devidos.
Art. 9º. Poderão funcionar de forma plena e imediata, as
atividades industriais, os serviços de água, esgoto e coleta de
lixo, inclusive, obras de manutenção e expansão da infraestrutura
de saneamento básico.
Art. 10. FICAM AUTORIZADAS, para todo o Município
de Valença, as atividades de organizações religiosas, devendo
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 e
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;
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. 11. 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:
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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 não vacinados,
gestantes e pessoas com outras comorbidades. Para os idosos
vacinados com as duas doses, passado o prazo de 21 (vinte e um)
dias para a imunização completa, estes deverão retornar ao trabalho
presencial, de acordo com os ditames fixados pelo empregador.
IV - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio
ou a adoção de outro meio que evite aglomerações;
V - disponibilizar álcool em gel 70%, ou preparações antissépticas
ou sanitizantes de efeito similar, a todos os clientes e frequentadores;
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;
VII - utilizar adequadamente máscaras de proteção facial, devendo
impedir a entrada ou permanência de pessoas sem a sua utilização.
VIII - devem ser afastados de suas atividades, de forma imediata,
todos os colaboradores sintomáticos respiratórios, conforme
recomendação do Ministério da Saúde.
Art. 12. Para os servidores públicos municipais, que
forem vacinados com as duas doses, passado o prazo de 21 (vinte
e um) dias para a imunização completa, deverão retornar ao
trabalho presencial.
Parágrafo único: Caso o servidor tenha concluído o esquema
vacinal à imunização da COVID-19, deverá este retornar às suas
atividades laborativas na Administração, ao menos que comprove
que a vacina não surtiu os seus regulares efeitos imunológicos, o
que deverá ser feito através de teste de anticorpos neutralizantes,
às suas expensas.
Art. 13. 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.
Art. 14. Os coletivos de transporte somente poderão
trafegar com pass ageiros sentados ficando PROIBIDO o
transporte de passageiros em pé.
§ 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.
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§ 2º. Caberá à concessionária de serviço de transporte coletivo
proceder a higienização contínua 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.

IV – interdição do estabelecimento por 10 (dez) dias corridos, no
caso de segunda reincidência;

§3º. Deverá a concessionária de serviço de transporte coletivo
promover o aumento da disponibilização de veículos nos horários
de pico, para reduzir a espera e o risco dos passageiros nos
terminais rodoviários.

Art. 18. As determinações deste Decreto terão eficácia
até o dia 30 de junho de 2021.

Art. 15. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de
máscara por toda a população em vias e logradouros públicos,
bem como, no interior de estabelecimentos comerciais, industriais
e de serviços, cabendo autuação de toda e qualquer pessoa
flagrada sem a máscara, com multa de 01 (uma) UFIVA por
infração desta natureza.
Art. 16. A fiscalização quanto ao cumprimento das
normas expedidas neste Decreto caberá à Guarda Municipal com
auxílio da Policia Militar e aos Departamentos de Fiscalização
sanitária, de Transporte e de Posturas do Município, bem como,
à Defesa Civil municipal.

V – cassação do alvará de funcionamento, no caso de terceira
reincidência.

Parágrafo único: As normas previstas neste Decreto, poderão
ser suspensas, prorrogadas ou flexibilizadas, de acordo com a
evoluç ão do perfil epidemiológico municipal apurado pela
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, de acordo com o
enquadramento de bandeira no âmbito do Município.
Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos a partir do dia 16/06/2021, ficando
revogadas as disposições em contrário e mantidas as disposições
em vigor não citadas expressamente neste ato.
Valença, 14 de junho de 2021
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito Municipal de Valença

§1º. O descumprimento do disposto neste Decreto poderá ensejar
a configuração do crime previsto no art. 268 do Código Penal
Brasileiro, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
§2º. Em decorrência das ações fiscalizatórias de que trata este
Decreto, ficam autorizados a todos os servidores dos órgãos
citados no caput deste artigo, a aplicarem as sanções cabíveis.
§3º. Os guardas municipais e os demais agentes de fiscalização,
poderão determinar a interdiç ão c autelar imediata de
estabelecimentos e atividades, nos casos de descumprimento do
disposto neste Decreto, sem prejuízo da aplicação de multas e
da propositura de cass ação da lic ença ou autorização de
funcionamento.
Art. 17. O descumprimento das normas sanitárias ou de
func ionamento, citadas no pres ente Dec reto, ens ej arão a
aplicação das penalidades abaixo descritas, sem prejuízo de
outras previstas na legislação pertinente, da responsabilidade
administrativa, civil e criminal, quais sejam:
I- apreensão da mercadoria, no caso de consumo de bebidas em
via e logradouro público com aglomeração de pessoas, tais como
coolers e similares;
II – multa de 10 (dez) UFIVA’s por infração, nos termos do artigo
1º da Lei Complementar 26/99 sem prejuízo da aplicação de outras
multas e penalidades;

Fale Conosco

III – multa de 20 (vinte) UFIVA’s por infração, no caso de
reincidência, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar 26/99
sem prejuízo da aplicação de outras multas e penalidades;

ouvidoria@valenca.rj.gov.br
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEIS COMPLEMENTARES
Lei Complementar n.º 235/2021
De: 11 de maio de 2021
(Autoria: Mensagem 55/2020 do Poder Executivo)
Ementa: “Dispõe sobre a alteração
da contribuição previdenciária dos
servidores municipais de Valença,
de acordo com a Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de
novembro de 2019, e dá outras
providências.”
A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro fica alterado,
por meio desta Lei Complementar, c onforme Emenda
Constitucional nº 103, de 2019.

Art. 5º. O Poder Exec utivo munic ipal poderá
regulamentar o disposto nesta Lei Complementar, para seu fiel
cumprimento.
Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor:
I - em relação ao artigo 4º, com efeitos retroativos a 13 de
novembro de 2019, em razão da eficácia plena da Emenda
Constitucional n. 103, de 2019.
II - para os demais dispositivos, a partir do primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua publicação, conforme disposto no
art. 195, §6, da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.
Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário,
especialmente, àquelas previstas na Lei Complementar municipal
de nº 160, de 12 de dezembro de 2012.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2021

JOSÉ REINALDO ALVES BASTOS

Art. 2º. A contribuição previdenciária dos servidores
ativos titulares de cargo efetivo do Poder Executivo e Legislativo
será de 14% (quatorze por cento) sobre sua remuneração de
contribuição.

Presidente

FABIANI MEDEIROS SILVA

1º Secretário
Art. 3º. Os aposentados e pensionistas do Município de
Valença, inclusive do Poder Legislativo, contribuirão com 14%
(quatorze por cento) que incidirá sobre o valor da parcela dos
proventos de aposentadoria e de pensões, que supere o limite
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de
Previdência Social-RGPS, que corresponde atualmente à R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e
sete centavos).

BERNARDO SOUZA MACHADO

Vice- Presidente

EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ HANKE

2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a
presente LEI. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 15/06/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça
PREFEITO

Parágrafo único: Para efeito do caput deste artigo, a contribuição
dos inativos e pensionistas incide apenas sobre a parcela dos
proventos de aposentadoria e de pensões, que excede o teto dos
benefícios do RGPS, hipótese em que será calculado sobre a
diferença.
Art. 4º. O rol de benefícios do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Valença fica limitado às
aposentadorias e pensões por morte, não sendo custeados pelo
RPPS os afastamentos por incapacidade temporária para o
trabalho; o salário maternidade; o salário família e o auxílioreclusão, sendo estes geridos e custeados diretamente pelo ente
federativo ao qual o servidor se vincula.
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