
Edição 1381 - 13/08/2021 Página 1

Ano XXI - Edição nº 1381 13 de agosto de 2021



Página 2 Edição 1381 - 13/08/2021

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

UFIVA - R$ 85,45
de acordo com o Decreto 171 de 
18/11/2020 publicado no Boletim Ofi -
cial 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.

GUARDA MUNICIPAL

COMANDANTE
Paulo Sérgio Murat Junior

Telefone:(24) 2542-8650
Endereço: Rua Osvaldo Terra, 108

Centro - Valença/RJ

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

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

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

CONTROLE INTERNO
Antonio Carlos de Oliveira
smci@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-1815
Rua Dr. Figueiredo, 320 - 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 - Benfi ca

EDUCAÇÃO
Mara Lúcia Marques de Medeiros Oliveira
sme@valenca.rj.gov.br
(24)2453-7402 / 2458-4866
R. 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 - Benfi ca

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rafael Oliveira Tavares
smas@valenca.rj.gov.br
 (24) 2453-4046
Rua Conde de Valença, 58 - Centro

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

CULTURA E TURISMO
Helio Lemos Suzano
sectur@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-3855
R. Carneiro de Mendonça, 139 -Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça
sms@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-1474
 Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SECRETARIAS MUNICIPAIS
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 319/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: MORO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2020
Processo Primitivo nº: 9285/2020
Processo Administrativo nº: 14.748/2021
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: $ 126.212,00 (cento e vinte e seis mil, duzentos e doze reais)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 317/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: LUZ COR COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS 
EIRELI-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2020
Processo Primitivo nº: 9285/2020
Processo Administrativo nº: 14.748/2021
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: $ 106.872,60 (cento e seis mil, oitocentos e setenta e dois 
reais e sessenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 318/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: METINOX 2004 COMERCIAL EIRELI-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2020
Processo Primitivo nº: 9285/2020
Processo Administrativo nº: 14.748/2021
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: $ 160.228,00 (cento e sessenta mil, duzentos e vinte e oito reais)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 316/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: LIBERTY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2020
Processo Primitivo nº: 9285/2020
Processo Administrativo nº: 14.748/2021
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a atender a 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: $ 69.240,10 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta 
reais e dez centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 315/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: DISTRIBUIDORA MARTINS COSTA EIRELI-EPP
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 016/2020
Processo Primitivo nº: 9285/2020
Processo Administrativo nº: 14.748/2021
Objeto: Aquisição de materiais diversos, destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil.
Valor: $ 200.240,00 (duzentos mil, duzentos e quarenta reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
(Termo nº 295/2021)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: AMANBELLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI-ME
Pregão Presencial para Registro de Preços nº: 015/2020
Processo Primitivo nº: 5.437/2020
Processo Administrativo nº: 4.744/2021
Objeto: Aquisição de produtos diversos destinados a atender a 
Secretaria Municipal de Administração.
Reequilíbrio econômico fi nanceiro do item 03 – Açucar de 1º 
qualidade, refi nado, marca topçucar.

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Reboque e Mecanica Valença
Processo Administrativo: 15.506/2021
Termo: 101/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Saúde
Valor: R$ 2.741,14 (dois mil setecentos e quarenta e um reais e 
quatorze centavos)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Reboque e Mecanica Valença
Processo Administrativo: 15.506/2021
Termo: 102/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Saúde
Valor: R$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais)
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EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Reboque e Mecanica Valença
Processo Administrativo: 15.507/2021
Termo: 103/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Saúde
Valor: R$ 3.996,00 (três mil novecentos e noventa e seis reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Reboque e Mecanica Valença
Processo Administrativo: 15.507/2021
Termo: 104/2021
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos da frota da Secretaria de Saúde
Valor: R$ 6.428,72 (seis mil quatrocentos e vinte e oito reais e 
setenta e dois centavos)

Despacho

Processo nº: 1571/2021

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº: 023/2021

Objeto: Aquisição de peças, equipamentos e suprimentos de in-
formática, devidamente especifi cados e quantifi cados no Anexo I 
do presente Edital (Termo de Referência), destinados a atender a 
diversas Secretarias Municipais.

 Considerando o procedimento ora realizado pela Pre-
goeira e respectiva Equipe de Apoio.

 Considerando a regularidade das propostas e demais atos.

 Considerando, fi nalmente, o parecer da referida Pregoei-
ra e Equipe de Apoio, da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria de Controle Interno homologo o procedimento licitató-
rio, aprovando a indicação feita, determinando em consequência 
adjudicação as fi rmas AJ Contabilidade e Consultoria Eireli; Video-
conferencia Brasil Tecnologia I.S. LTDA; RTT Comercio e Serviços 
Eireli e Canaa de Carmo Distribuidora LTDA,  por ter apresentado 
as melhores propostas, atendendo ao interesse público e as nor-
mas das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.

 Determino, outrossim, a adoção das providências comple-
mentares, tudo de acordo com os supracitados Diplomas Legais.

Valença, 13 de Agosto de 2021. 

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal

 Despacho

Processo nº: 6758/2021

Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº: 022/2021

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo, conforme especifi cações 
constantes do Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), 
destinado a Secretaria Municipal de Educação.

 Considerando o procedimento ora realizado pela Pre-
goeira e respectiva Equipe de Apoio.

 Considerando a regularidade das propostas e demais atos.

 Considerando, fi nalmente, o parecer da referida Pregoei-
ra e Equipe de Apoio, da Procuradoria Geral do Município e da 
Secretaria de Controle Interno homologo o procedimento licitató-
rio, aprovando a indicação feita, determinando em consequência 
adjudicação a fi rma Pedragon Autos LTDA por ter apresentado a 
melhor proposta, atendendo ao interesse público e as normas das 
Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02.

 Determino, outrossim, a adoção das providências comple-
mentares, tudo de acordo com os supracitados Diplomas Legais.
     

Valença, 13 de Agosto de 2021. 

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal

CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

TERMO Nº: 287/2021/PMV

PROCESSO: 125882021;

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E MARIA 
APARECIDA DUQUE GARCIA (LOCADOR).

OBJETO: TERMO DE ADITAMENTO RE-RATIFICATÓRIO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DIS-
TRITO DE PENTAGNA, ÁREA B, MEDINDO 618, 58 M², NO SÍ-
TIO SAIBREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TOR-
RE DE TV DO DISTRITO DE PENTAGNA.

VALOR: R$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAL.

DATA: 28 DE JULHO DE 2021

Visite nosso site
www.valenca.rj.gov.

http://www.valenca.rj.gov.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO 

TERMO: 570/2020

PROCESSO: 18367/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) e FABIA-
NA MARTINS (CONTRATADA)

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS REALIZAN-
DO ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROFESSOR II.

PRAZO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA: 30 DE DEZEMBRO DE 2020  

PERMISSÕES

EXTRATO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 
A TÍTULO PRECÁRIO Nº. 325/2021 

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 29.076.130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo, nº. 
320 – Centro – Valença – RJ, neste ato representado por seu Pre-
feito LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, brasileiro, casa-
do, portador do CPF nº 679.334.677-68, Carteira de Identidade nº 
05414271-6 IFP, residente e domiciliado à Rua Antônio Stivanin, 
nº. 416, bairro Monte D’ouro, nesta cidade.

PERMISSIONÁRIO: Savio Bueno Guimarães Souza, portador da 
Identidade n. 200431526 DICRJ, e do CPF n. 094.449.067-01, re-
sidente à Travessa Maria Romana n. 27, Monte D’ouro, Valença/RJ

DO OBJETO: 
O presente termo tem por objeto, a permissão de uso da servidão 
de acesso ao terreno, localizado na Rua E, Lote 4, nº. L4, Bairro 
Canteiro, nesta cidade, desmembrada no Recanto das Siriemas, 
conforme consta no Memorial Descritivo, conforme consta no Me-
morial Descritivo, que passará a fazer parte integrante deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE
 O bem imóvel especifi cado na cláusula primeira será utilizado 
para fi ns de passagem, não podendo ser obstruído por nenhuma 
obra, entulhos ou outros meios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
A presente permissão é concedida, a título precário, por prazo in-
determinado.

DATA: 05/08/2021
LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA

PREFEITO

PORTARIAS

PORTARIA PMV, Nº. 647, DE 09 DE AGOSTO 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,

 Considerando os termos do processo administrativo nº. 
11077/2020;

RESOLVE:

 Art. 1º. DETERMINAR, a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar em desfavor da servidora pública 
municipal R.A.R, matrícula nº. 103.977, pela possível infração 
elencada no art. 163, da Lei Complementar nº. 28/1999, sendo, 
caso comprovadas as acusações, cabível a aplicação da pena de 
demissão, nos termos do art. 166 e parágrafos.

 Art. 2º. Caberá a Comissão Processante Permanente, a 
condução dos trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da citação do indiciado, nos termos do 
art. 271 da Lei Complementar nº. 28/1999.

 Art. 3º. Fica delegada ao Secretário Municipal de 
Administração a competência para dilação de prazo, de que trata 
o art. 272 da Lei Complementar nº. 28/1999.

 Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
efetiva publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 09 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 648, DE 10 DE AGOSTO 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;

RESOLVE:

 Art. 1º. EXONERAR, a partir do dia 10 de agosto de 2021, 
a Sra. ROSINEIA FURTADO GOUVÊA, do Cargo Comissionado 
de Coordenador do Programas Medidas Sócio-Educativas, 
Símbolo CC8, que vinha exercendo junto a Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em 10 de agosto de 2021.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça 
 Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 649, DE 10 DE AGOSTO 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;

RESOLVE:

 Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de agosto de 
2021, a Sra. DENIZE DOS REIS LEAL MAIA, para exercer o 
Cargo Comissionado de Coordenador do Programas Medidas 
Sócio-Educativas, Símbolo CC8, junto a Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em 10 de agosto de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça 
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 650, DE 10 DE AGOSTO 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;

RESOLVE:

 Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 10 de agosto de 2021, 
a Sra. ROSINEIA FURTADO GOUVÊA, para exercer o Cargo 
Comissionado de Coordenador do CRAS, Símbolo CC8,  junto a 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em 10 de agosto de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça 
 Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 652, DE 10 DE AGOSTO 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 indicação constante no processo 
administrativo nº. 16188/2021;

RESOLVE:

 Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor ADIR 
RIBEIRO DE ASSIS, matrícula nº. 144.182, para atuar como fi scal 
de contrato referente ao processo administrativo nº. 15723/2021, 
e como seu substituto o servidor Oswaldo Antonio da Silva Neto, 
matrícula n°. 132.802.

 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, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 653, DE 10 DE AGOSTO 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. 
4238/2021 c/c 166/2021;

RESOLVE:

 Art. 1º. DESTITUIR, a partir desta data, a servidora 
Aline Alves Borges, matrícula n. 139.939, como membro 
da COMISSÃO ESPECIAL destinada a realizar os estudos 
necessários para reestruturação do quadro de cargos públicos da 
Prefeitura Municipal de Valença, instituída pela Portaria nº. 491, 
de 05 de abril de 2021.
 
 Art. 2º. DESIGNAR, a partir desta data, o servidor 
Diogo da Silva Ávila, matrícula n. 104.299, como membro 
da COMISSÃO ESPECIAL destinada a realizar os estudos 
necessários para reestruturação do quadro de cargos públicos da 
Prefeitura Municipal de Valença, instituída pela Portaria nº. 491, 
de 05 de abril de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 654, DE 12 DE AGOSTO 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. 
15.462/2021; 

RESOLVE:

 Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO, a Portaria nº. 643, de 
03 de Agosto de 2021, que destituía o servidor Marco Antonio 
Toledo dos Santos, matrícula nº. 109.967, como membro da 
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, instituída pela 
Portaria nº. 383, de 19 de fevereiro de 2021.

 Art. 2º. Para efeito desta Portaria, fi ca mantida na íntegra 
a composição da COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO, instituída pela Portaria nº. 383, de 19 de fevereiro de 
2021 com suas posteriores alterações, caso houver.
 
 Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 655, DE 12 DE AGOSTO 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. 
15.462/2021;

RESOLVE:

 Art. 1º. DESTITUIR, a partir desta data, o servidor 
Marco Antonio Toledo dos Santos, matrícula nº. 109.967, 
como membro da COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO 
DE PROJETOS PARA O SISTEMA DEFINITIVO DE ÁGUA E 
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA, instituída pela Portaria 
nº. 519, de 21 de abril de 2021 c/c Portaria 011, de 07 de Janeiro 
de 2021.
 

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

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 656, DE 12 DE AGOSTO 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. 
8.439/2020;

 Considerando o relatório conclusivo do processo 
administrativo disciplinar emitido pela Comissão Processante 
Permanente fl s. 31/32;

 Considerando a Decisão e Extrato de fl s 35/36, datados 
de 25/05/2021 com publicação no Boletim Ofi cial, Edição nº. 1350 
de 31/05/2021; 

 Considerando a necessidade de formalizar o ato de 
demissão da servidora pública;

RESOLVE:

 Art. 1º. DEMITIR, a partir do dia 25 de maio de 2021, 
a servidora LAURA BARRIEL DA SILVA, matrícula nº. 138.339, 
do cargo público de provimento efetivo de Enfermeira, que vinha 
exercendo junto a Prefeitura Municipal de Valença. 

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 25 de maio de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 657, DE 12 DE AGOSTO 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. 
9.817/2021;

RESOLVE:

 Art. 1º. DETERMINAR, a instauração de Sindicância 
para apuração dos fatos narrados no processo administrativo de 
nº. 9.817/2021.
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 Art. 2º. Caberá a Comissão Processante Permanente, a 
condução dos trabalhos, que deverão ser concluídos no prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da citação do indiciado, nos termos do 
art. 271 da Lei Complementar nº. 28/1999.

 Art. 3º. Fica delegado ao Secretário Municipal de 
Administração a competência para dilação de prazo de que trata o 
art. 272 da Lei Complementar nº. 28/1999.

 Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 658, DE 12 DE AGOSTO 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;

RESOLVE:

 Art. 1º. EXONERAR, a partir do dia 02 de agosto de 
2021, a Srª. ENA CRISTINA DE SOUZA JANNUZZI, do Cargo 
Comissionado de Assessor de Comunicação Social, Símbolo 
CC3, que vinha exercendo junto a Chefi a de Gabinete.
 
 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 02 de agosto de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça 
 Prefeito 

PORTARIA PMV, Nº. 660, DE 12 DE AGOSTO 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 indicação constante no processo 
administrativo nº. 16.454/2021;

RESOLVE:

 Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, a servidora 
JANAÍNA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, matrícula nº. 211.305, 
para atuar como fi scal de contrato referente ao processo 
administrativo nº. 15.178/2021 (COOR IST/AIDS, aquisição de 
cesta básica), e como seu substituto a servidora Luicilei da Silva, 
matrícula n°. 105.627.

 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, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 659, DE 12 DE AGOSTO 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;

RESOLVE:

 Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 02 de agosto de 2021, 
a Srª. ANDREA FERREIRA DE AVELLAR, para exercer o Cargo 
Comissionado de Assessor de Comunicação Social, Símbolo 
CC3,  junto a Chefi a de Gabinete.
 

 Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos retroativos a 02 de agosto de 2021.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça 
 Prefeito 
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DECRETOS

DECRETO N° 109, DE 02 DE AGOSTO DE 2021

“REGULAMENTA O FUNDO ES-
PECIAL DA PROCURADORIA GE-
RAL DO MUNICÍPIO DE VALEN-
ÇA (FEPGM/VAL) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

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

 Considerando a necessidade de regulamentação da Lei 
nº 3.283/21, sancionada em 05 de julho de 2021 e publicada em 
09 de julho do mesmo ano, conforme dispõe o artigo 69, VI da Lei 
Orgânica do Município;

 Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribu-
nal Federal no RE 663696 que funcionou como leading case para 
o Tema 510 da Corte Constitucional;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º O FEPGM/VAL, com autonomia administrativa e 
fi nanceira, é gerido e administrativo pelo seu CGFH/PGM

§1º A gestão e representação do FEPGM/VAL será realizada 
exclusivamente pelo CGFH/PGM, integrado pelo Procurador-Geral 
e por 02 membros ocupantes de cargo efetivo de Procurador Jurí-
dico e Consultor Jurídico, sendo um destes designado como tesou-
reiro do Fundo, cuja duração de mandato e rotatividade se dará na 
forma do art. 1º, §4º, da Lei n° 3.283/21. 

§2º A conta bancária por onde ocorrerá o depósito e a gestão dos 
recursos será movimentada pelo tesoureiro, sem prejuízo da pos-
sibilidade de delegação constante neste Decreto. 

 Art. 2º A concessão de benefício de natureza alimentar 
de caráter indenizatório que trata o inciso I do artigo 2º da Lei 
3283/2021 se refere aos honorários advocatícios previstos nos § 
14 e § 19 do artigo 85 do CPC, a ser rateado mensal, exclusiva e 
igualitariamente entre os ocupantes dos cargos de Procurador-Ge-
ral, Procurador-Geral Adjunto, Procurador Jurídico, Consultor Jurí-
dico e Procuradores Coordenadores-Gerais, desde que servidores 
efetivos do Município de Valença, com exceção do Procurador-Ge-
ral, cargo ad nutum que dispensa a tal requisito.

§ 1º.  O acúmulo do cargo efetivo de Procurador ou Consultor 
Jurídico com o exercício do cargo de Procurador Geral ou qual-
quer das funções de confi ança da LC n° 198/2017 não impedirá a 

participação do servidor no rateio, mas não ensejará o pagamento 
dobrado da cota parte devida.

§ 2º. O Procurador ou Consultor cedido a outra Secretaria ou órgão 
público não participará do rateio, salvo se em sua lotação estiver 
exercendo função típica de Procurador ou Consultor Jurídico.

 Art. 3º. Por deliberação do CGFH/PGM, devidamente 
justifi cada, poderá ocorrer a retenção de 20% dos valores inciden-
tes no Fundo como reserva de valores em favor do FEPGM/VAL, 
desde que verifi cada a viabilidade econômica da medida, para fi ns 
de atendimento aos objetivos do Fundo previstos nos incisos II e 
III do artigo 2º da Lei 3283/2001.

 Art. 4٥. O FEPGM/VAL possui o múnus de depositário, 
repartidor e repassador dos valores que lhe são devidos cabendo 
ao mesmo a guarda e conservação de tal verba, empregando-se 
todos os bons meios para a correta administração jurídica e com 
observância dos preceitos de Direito Público e de Compliance que 
forem cabíveis ao caso.

 Art. 5º As receitas do FEPGM/VAL são aquelas discrimina-
das nos incisos do artigo 3º da Lei n° 3.283/21, sendo devidas aos 
Procuradores e Consultores exercentes de funções típicas de Procu-
radoria, na forma em que discriminada na LC n° 198/2017 e desde que 
não incidente nas hipóteses de exclusão do artigo 8º da referida Lei. 

 Art. 6º A critério do CGFH/PGM, poderá ser criada uma 
conta bancária específi ca para depósito e gestão dos recursos, ou 
aproveitada a utilização da conta já existente para este fi m, e nela 
serão depositados os recursos aludidos pelos incisos do artigo 
3º da Lei n° 3.283/21 sendo tal deliberação de exclusiva conve-
niência e oportunidade do CGFH/PGM que, tomando a decisão, 
comunicará formalmente os órgãos municipais competentes pelo 
ato administrativo interno adequado. 
 

CAPÍTULO II
DA TRAMITAÇÃO INTERNA DO RATEIO

 Art. 7º. O rateio de honorários se dará mensalmente e 
será pago através de folha suplementar processada pela Secreta-
ria Municipal de Administração/DRH, devendo, em qualquer hipó-
tese, ser obedecido o teto constitucional no somatório do valor da 
remuneração do Procurador ou Consultor com a parcela do rateio 
que vier a receber mês a mês. 

§ 1º Feito o rateio em determinado mês, e remanescido valores por 
ocasião do teto, estes permanecerão na conta para depósito e gestão dos 
recursos, e serão pagos no mês subsequente e assim sucessivamente. 

§ 2º Deverá o DRH, em articulação com a SMF, proceder a reten-
ção somente do valor devido de IR, retido na fonte sendo vedada 
qualquer retenção a título de contribuição previdenciária. 
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§ 3º. A retenção do IR que trata o artigo anterior deverá ser feita mês 
a mês e individualmente à cada Procurador e Consultor, consideran-
do o somatório da sua remuneração e a sua cota do rateio recebido 

§ 4º. Caberá ao DRH proceder ao depósito individualizado para 
cada Procurador e Consultor que estiverem discriminados no ra-
teio, na mesma conta em que percebida a remuneração do cargo 
efetivo, devendo também garantir as demais providências para 
fi ns de declaração anual do imposto de renda. 

 Art. 8º Através de depósito bancário identifi cado, o 
CGFH/PGM repassará os valores apurados do mês para a conta 
indicada pela SMF em favor do Município de Valença comunican-
do formalmente ao DRH o valor global depositado, acompanhado 
do respectivo comprovante de transferência e da relação nominal 
dos Procuradores e Consultores que farão jus ao rateio do mês 
bem como os valores devidos a cada um, igualmente dividido.  

 Art. 9º. Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda proceder 
a transferência em favor do FEPGM/VAL todos os valores constantes 
arrecadados com previsão no art. 3º, II e IV da Lei n° 3.283/21 do 
mês de referência, em até 10 dia do mês subsequente informando, 
em caráter ordinário, ao CGFH/PGM, os valores devidos ao FEPGM/
VAL  devidamente acompanhado do competente relatório e extrato 
onde se demonstre o ingresso diário dos valores ocorridos; 

§ 1º. A qualquer momento o CGFH/PGM poderá solicitar à SMF, 
em caráter extraordinário, as informações que trata este artigo. 

§ 2º Para fi ns do primeiro depósito a ser realizado e em parce-
la única, a SMF deverá repassar a verba devida ao FEPGM/VAL 
considerando o global histórico constante na conta de honorários 
da Dívida Ativa na data da solicitação, vindo à conhecimento do 
CGFH/PGM o respectivo extrato analítico consolidado da conta, 
demonstrando-se a exatidão do valor repassado. 

§ 3º Fica desde já autorizado o CGFH/PGM a obter a plenitude dos 
dados bancários de eventual conta já existente para as fi nalidades 
do Fundo, cuja informação a ser repassada será considerada sigi-
losa, facultado ao Conselho Gestor as eventuais modifi cações de 
segurança de login. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 10 Embora o CGFH/PGM seja o ordenador de des-
pesas do fundo juntamente com o tesoureiro designado, fi cam 
desde já autorizados a delegar as atividades de ordenação e te-
souraria aos respectivos órgãos competentes, através de ato ad-
ministrativo formal, desde que exerçam efetiva e constantemente 
o controle interno das receitas do Fundo através das devidas dili-
gências comprovadas documentalmente. 

§1º A opção pela delegação acima se insere nos critérios de 
conveniência e oportunidade do CGFH/PGM, cuja revogação 
pode se operar livremente a qualquer tempo por seu exclusivo ato, 

devendo, enquanto perdurar a delegação, os órgãos delegados se 
atentarem minuciosamente às disposições deste Decreto, da Lei 
n° 3.283/21, bem como às instruções expedidas pelo Conselho na 
forma do artigo 14 daquela Lei. 

 Art. 11 Reitera-se ao CGFH/PGM a sua autonomia de 
regulamentar os pontos que bem entender da Lei n° 3.283/21, 
conforme permissão do artigo 14 do mesmo Texto Legal, sem pre-
juízo do Conselho pugnar por eventuais normatizações via Decre-
to, conforme seu critério de conveniência e oportunidade, caso 
decida casuisticamente por ser a modelagem mais consentânea 
para atendimento da segurança jurídica dentre outros aspectos. 

 Art. 12 O CGFH/PGM encaminhará os valores e respec-
tivos substratos documentais do mês para os demais membros 
da carreira, conforme os valores constantes na conta bancária do 
Fundo e aqueles repassados pela SMF, admitindo-se o uso de 
meios eletrônicos de comunicação. 

 Art.13 A consolidação, publicação e escrituração contábil 
do Fundo será feita pela SMF, conforme as regras ordinárias de 
experiência da Administração, devendo se articular com o CGFH/
PGM notadamente pela vinda dos correlatos subsídios documen-
tais, cuja guarda e detenção o Conselho deverá manter conforme 
regras e cautelas internas da PGM, preservado o sigilo das infor-
mações quando necessário.

 Art. 14 Este Decreto entra em vigor e produz efeitos na 
data de sua publicação. 

Valença, 02 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO N°. 113, DE 05 DE AGOSTO DE 2021. 

“Concede permissão de uso à par-
ticular, nos moldes da Lei Comple-
mentar ng. 226/2019, 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 as disposições legais contidas na Lei 
Complementar Municipal n. 226/2019 -”Dispõe sobre a alienação 
e a utilização por terceiros, dos bens imóveis do Município de Va-
lença, Estado do Rio de Janeiro.”

 Considerando os termos do processo administrativo n° 
9092/2021;

DECRETA

 Art. 1°. Fica concedida, permissão de uso, ao Sr. Savio 
Bueno Guimarães Souza, portador da Identidade n. 200431526 
DICRJ, e do CPF n. 094.449.067-01, residente à Travessa Maria 
Romana n. 27, Monte D’ouro, Valença/RJ, CEP: 27.600-000, da 
servidão de acesso ao terreno localizado na Rua E, Lote 4, n°. 
L4, Bairro Canteiro, nesta cidade, desmembrada no Recanto das 
Siriemas, conforme consta no Memorial Descritivo, que passará a 
fazer parte integrante deste decreto.

§1°. O bem imóvel especifi cado no caput deste artigo será utiliza-
do para fi ns de passagem, não podendo ser obstruído por nenhu-
ma obra, entulhos ou outros meios.

§2°. A presente permissão é concedida a título precário, de forma 
gratuita e por tempo indeterminando, sem õnus para a Municipa-
lidade.

§3°. A permissão de uso é feita com intuitu personae e em con-
sequência disto, o permissionário não poderá ceder, doar, vender 
ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa 
natural ou jurídica.

 Art. 2°. O permissionário se obriga a seguir todos os di-
tames deste decreto e do respectivo Termo, sob pena de rescisão 
sem direito à indenização.

 Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2021.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

Memorial Descritivo do Terreno

I. Objetivo:
- Memorial Descritivo de Terreno para atender solicitação da 
Procuradoria do Munic:pio.

II. Nome do proprietário:
- Sávio Bueno Guimarães Souza — Ident Detran-RJ 020043152-
6 e CPF 094.449.067-C:

III. Dados do terreno:
- Lote de Terreno de Nº 04, havido pelo proprietário e com Escritura 
Pública de Compra a Venda sob registro no Livro 1-El, Fls. 001/002 
do Cartório do 22 Ofício de Valença, Estaco do Rio de Janeiro.
- Área: - 300,00 m2 (trezentos metros quadrados)
- Medidas e confrontastes:
- 12,00 m de frente para o prolongamen:o da Rua “E”; 25,00 m na late-
ral esquerda. confrontando com o lote Nº 05; 25,00 m na lateral direita, 
confrontando com o lote Nº 03: e, 12,00 m de fundos, confrontando 
com a “Servidão de Passagem” com inscrição municipa Nº 49.679.
- Localização:
- Terreno localizado no Município de Valença (RJ), no Lotea-
mento Recanto das Seremas, no Bairro do Canteiro, no trecho 
desmembrado da Área B-6, Lote de Nº 04 situado no prolonga-
mento da Rua “E”.

IV. Descrição do terreno:
- Lote Nº 04, terreno demarcado por piquetes, com cerca de ara-
me, “terra nua”, cor leve declividade da lateral esquerda para a 
lateral direita, dispondo de posteação e dos serviços públicos de 
energia elétrica e de água fornecidas pelas respectivas concessio-
nárias LIGHT e CEDAE, arruamento com meio-fi o e calçamento 
com pedras, próximo de Escola Municipe no bairro do Canteiro, de 
Templo Religioso Católico e de construções residenciais diversas.

V. Propósito:
- Manter sob sua responsabilidade a guarda e manutenção per-
manente do trecho da “Servid”ão” que confronta com os limites de 
seu Lote de terreno N2 04 nos fundos, com livre e desimpedido 
acesso dos agentes públicos do município, ciente de que trata-se 
legalmente de área “non edifi candi”, destinada à passagem de tu-
bulações de esgotamento sanitário e pluvial, conforme Planta de 
implantação do Loteamento, aprovada pelo Município.

VI. Anexos:
- Apensos a este Memorial Descritivo estão anexos as cópias da 
identidade dc proprietário, da Escritura de Compra dc terreno e 
do croqui de parte da Planta aprovada pela PMV do Loteamento 
Recanto das Seriemas.

 Sendo o que havia para informar, em atendimento à so-
licitação da Procuradoria do Município, da-se por encerrado este 
memorial descritivo que segue assinado por seu autor e respon-
sável técnico.

Valença, 27 de julho de 2021

GIL VICENTE MARQUES SIMÕES
Eng. Civil - CREA-RJ 43160-D
Eng. Seg. Trab. - MTE 12.201
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DECRETO Nº. 114, DE 10 DE AGOSTO 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. 15641/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;

DECRETA

          Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para atender as despesas 
assim codifi cadas:

U.O Identifi cação do Programa Funcional Programática Categoria Econômica Recurso Valor da Dotação

04.01 Manutenção e Gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social 08.122.0030.2.121 3.3.90.30.99.00.00 0000 25.000,00

TOTAL 25.000,00

 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 Identifi cação do Programa Funcional Programática Categoria Econômica Recurso Valor da Dotação

04.01 Manutenção e Gestão do Fundo 
Municipal de Assistência Social 08.122.0030.2.121 3.3.90.36.99.00.00 0000 25.000,00

TOTAL 25.000,00

 Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 115, DE 10 DE AGOSTO 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. 15640/2021, com a solicitação da Secretária Municipal de Fazenda;

DECRETA

          Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), para 
atender as despesas assim codifi cadas:
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U.O Identifi cação do Programa Funcional Programática Categoria Econômica Recurso Valor da Dotação

02.05 Manutenção e Operacionalização da 
Secretaria-Administração 04.122.0002.2.021 3.3.90.30.99.00.00 0000 15.000,00

02.06 Manutenção e Operacionalização da 
Secretaria-Fazenda 04.122.0002.2.024 3.3.90.36.99.00.00 0000 10.000,00

02.13 Manutenção e Operacionalização da 
Secretaria-Serviços Públicos 04.122.0002.2.080 3.3.90.30.99.00.00 0000 400.000,00

TOTAL 425.000,00

 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 Identifi cação do Programa Funcional Programática Categoria Econômica Recurso Valor da Dotação

02.05 Manutenção e Operacionalização da 
Secretaria-Administração 04.122.0002.2.021 4.4.90.52.99.00.00 0000 15.000,00

02.13 Manutenção e Ampliação de Estradas 
Municipais 15.451.0020.2.092 3.3.90.30.01.00.00 0000 410.000,00

TOTAL 425.000,00

 Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2021.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 119, DE 12 DE AGOSTO DE 2021.

“Dispõe sobre a regulamentação 
da Lei Geral de Proteção de Dados 
no âmbito da Administração 
Municipal direta e indireta.”

 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 Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, disciplina as normas gerais de interesse nacional 
a serem observadas pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios em matéria de proteção de dados;

 Considerando a necessidade de regulamentação das 
normas específi cas e procedimentos da Lei Federal nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, e a necessidade de disciplinar os 
procedimentos de proteção de dados no âmbito da Administração 
Pública Municipal direta e indireta;

DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º. Este decreto regulamenta a Lei Federal nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), no âmbito do Poder Executivo Municipal, estabelecendo 
competências, procedimentos e providências correlatas a serem 
observados por seus órgãos e entidades, visando garantir a 
proteção de dados pessoais.

 Art. 2º. Para os fi ns deste decreto, considera-se:
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 
identifi cada ou identifi cável;
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, fi liação a sindicato 
ou a organização de caráter religioso, fi losófi co ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser 
identifi cado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis 
e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 
estabelecido em um ou em vários locais em suporte eletrônico ou físico;
V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 
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que são objeto de tratamento;
VI - controlador: pessoal natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento 
de dados pessoais;
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador 
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;
X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como 
as que se referem a coleta, produção, recepção, classifi cação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modifi cação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração;
XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a 
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;
XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular dos dados concorda com o tratamento de seus 
dados pessoais para uma fi nalidade determinada;
XIII - plano de adequação: conjunto das regras de boas práticas e 
de governança de dados pessoais que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, 
as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 
específi cas para os diversos agentes envolvidos no tratamento, 
as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de 
mitigação de riscos, o plano de respostas a incidentes de segurança 
e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais;
XVI- uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, 
transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou 
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos 
e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, 
ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização 
específi ca, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas 
por esses entes públicos, ou entre entes privados;
XV - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação 
do Encarregado de Proteção de dados que contém a descrição dos 
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos 
às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;
XVI – órgãos e entidades da Administração Pública Municipal: 
todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 
abrangidos por este decreto;
XVII - Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da 
Administração Pública Federal responsável por zelar, implementar 
e fi scalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional.

 Art. 3º. As atividades de tratamento de dados pessoais 
pelos órgãos e entidades municipais deverão observar a boa-fé e 
os seguintes princípios:

I - fi nalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, 
específi cos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 
tratamento posterior de forma incompatível com essas fi nalidades;
II – adequação: compatibilidade do tratamento com as fi nalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III – necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário 
para a realização de suas fi nalidades, com abrangência dos 
dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 
fi nalidades do tratamento de dados;
IV – livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada 
e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como 
sobre a integralidade de seus dados pessoais;
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade 
e para o cumprimento da fi nalidade de seu tratamento;
VI – transparência: garantia aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento 
e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial;
VII – segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas 
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão;
VIII – prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência 
de dados em virtude do tratamento de dados pessoais;
IX – não discriminação: impossibilidade de realização do 
tratamento para fi ns discriminatórios ilícitos ou abusivos;
X – responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo 
agente, da adoção de medidas efi cazes e capazes de comprovar 
a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados 
pessoais e, inclusive, da efi cácia dessas medidas.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

SEÇÃO I
DAS RESPONSABILIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL DIRETA

 Art. 4º.  O Poder Executivo Municipal, por meio de seus 
órgãos, nos termos da Lei Federal nº. 13.709, de 2018, deverá 
realizar o mapeamento dos dados pessoais em suas unidades e o 
plano de adequação, este último nos termos do art. 2º, inciso XIII, 
deste decreto.

 Art. 5º. A estrutura necessária para a implantação 
e operacionalização da LGPD no Poder Executivo municipal 
obrigatoriamente conterá com a indicação de um encarregado da 
proteção de dados e respectivo suplente.
§1º. O encarregado da proteção de dados será designado pelo 
Prefeito, através de p  ortaria municipal.
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§2º. A função de titular de encarregado da proteção de dados, 
deverá ser ocupada exclusivamente por servidor de carreira do 
Poder Executivo municipal.

§3º.  A identidade e as informações de contato do encarregado 
devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, no site 
da PMV, em seção específi ca sobre tratamento de dados pessoais.

 Art. 6º. São atribuições do encarregado da proteção de 
dados pessoais:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar 
esclarecimentos e adotar providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar 
providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a 
respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais; 
IV - executar as demais atribuições estabelecidas em normas 
complementares;
V- elaborar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 
quando solicitado.

§1º. O encarregado terá os recursos operacionais e fi nanceiros 
necessários ao desempenho dessas funções e à manutenção 
dos seus conhecimentos, bem como acesso motivado a todas as 
operações de tratamento.

§2º. O encarregado da proteção de dados, está vinculado à 
obrigação de sigilo ou de confi dencialidade no exercício das suas 
funções, em conformidade com a Lei Federal nº 13.709, de 2018 e 
com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 Art. 7º. Cabe ao Poder Executivo municipal:
I - oferecer os subsídios técnicos necessários à edição das diretrizes 
pelo encarregado do Município para os planos de adequação;
II - orientar, sob o ponto de vista tecnológico, as Secretarias e as 
Subprefeituras na implantação dos respectivos planos de adequação.

SEÇÃO II
DAS RESPONSABILIDADES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL INDIRETA

 Art. 8º. Cabe às entidades da Administração indireta 
observar, no âmbito da sua respectiva autonomia, as exigências 
da Lei Federal nº 13.709, de 2018, observada, no mínimo a 
designação de um encarregado de proteção de dados pessoais, 
nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 13.709, de 2018, cuja 
identidade e informações de contato devem ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva e a elaboração de um 
relatório de impacto, nos termos do art. 2º, inc. XV, deste decreto, 
este último, quando solicitado.

CAPÍTULO III
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

 Art. 9º. O tratamento de dados pessoais pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal deve:
I - objetivar o exercício de suas competências legais ou o cumprimento 
das atribuições legais do serviço público, para o atendimento de sua 
fi nalidade pública e a persecução do interesse público;
II - observar o dever de conferir publicidade às hipóteses de 
sua realização, com o fornecimento de informações claras e 
atualizadas sobre a previsão legal, fi nalidade, os procedimentos e 
as práticas utilizadas para a sua execução.

 Art. 10. Os órgãos e as entidades da Administração 
Pública Municipal podem efetuar o uso compartilhado de dados 
pessoais com outros órgãos e entidades públicas para atender 
a fi nalidades específi cas de execução de políticas públicas, no 
âmbito de suas atribuições legais, respeitados os princípios de 
proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da Lei Federal nº 
13.709, de 2018.

 Art. 11. É vedado aos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal transferir a entidades privadas dados pessoais 
constantes de bases de dados a que tenha acesso, exceto:
I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que 
exija a transferência, exclusivamente para esse fi m específi co e 
determinado, observado o disposto na Lei Federal nº 12.527, de 2011;

II - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, 
observadas as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 2018;
III - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada, 
por meio de cláusula específi ca, em contratos, convênios ou 
instrumentos congêneres, cuja celebração deverá ser informada 
pelo responsável ao encarregado para comunicação à autoridade 
nacional de proteção de dados;
IV - na hipótese de a transferência dos dados objetivar 
exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou 
proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos 
dados, desde que vedado o tratamento para outras fi nalidades.
Parágrafo único: Em quaisquer das hipóteses previstas neste artigo:
I - a transferência de dados dependerá de autorização específi ca 
conferida pelo órgão municipal à entidade privada;
II - as entidades privadas deverão assegurar que não haverá 
comprometimento do nível de proteção dos dados garantido pelo 
órgão ou entidade municipal.

 Art. 12. Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal podem efetuar a comunicação ou o uso compartilhado 
de dados pessoais a pessoa de direito privado, desde que:
I - o encarregado informe a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados, na forma do regulamento federal correspondente;
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II - seja obtido o consentimento do titular, salvo:
a) nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na Lei 
Federal nº 13.709, de 2018;
b) nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada 
publicidade nos termos do art. 11, inciso II deste decreto;
c) nas hipóteses do art. 13 deste decreto.
Parágrafo único: Sempre que necessário o consentimento, a 
comunicação dos dados pessoais a entidades privadas e o uso 
compartilhado entre estas e o órgãos e entidades municipais 
poderão ocorrer somente nos termos e para as fi nalidades 
indicadas no ato do consentimento.

 Art. 13. Os planos de adequação devem observar, no 
mínimo, o seguinte:
I – publicidade das informações relativas ao tratamento de dados 
em veículos de fácil acesso, preferencialmente nas páginas dos 
órgãos e entidades na internet, em seção específi ca;
II – atendimento das exigências que vierem a ser estabelecidas pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nos termos do art. 23, § 
1º, e do art. 27, parágrafo único da Lei Federal nº 13.709, de 2018;
III – manutenção de dados em formato interoperável e estruturado 
para o uso compartilhado de dados com vistas à execução 
de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à 
descentralização da atividade pública e à disseminação e ao 
acesso das informações pelo público em geral.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 14. Os órgãos do Poder Executivo municipal deverão 
cumprir as determinações deste decreto no prazo máximo de até 
90 (noventa) dias a contar da sua publicação.

 Art. 15. A não observância das normas e procedimentos 
constantes do presente decreto ensejará a aplicação das normas 
disciplinares constantes no Município de Valença, além das 
cabíveis na esfera cível e penal, caso aplicáveis, bem como, às 
ações de ressarcimento e demais preceitos reparatórios previstos 
na Lei Federal nº. 13.709, de 14 de agosto de 2018.

 Art. 16. Os casos Omissos deverão ser dirimidos tendo 
em vista o contido na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, ou outra que vier a substituí-la, sendo tal norma legal 
fundamento de validade geral do presente decreto.

 Art. 17. As entidades da Administração indireta deverão 
cumprir as determinações do art. 8º deste decreto, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da publicação deste.

 Art. 18. Para efeito deste decreto, fi ca revogado na 
íntegra o Decreto nº. 88, de 29 de Junho de 2021.

 Art. 19. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2021.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DE VALENÇA 

CNPJ- Nº 11.463.902/0001-80

PORTARIA Nº 045 DE 02 DE AGOSTO DE 2021

 JUAREZ DE SOUSA GOMES, DIRETOR EXECUTIVO 
DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

 Considerando o que dispõe o Artigo 51, da Lei nº 
8666/93 e Legislação Suplementar;

RESOLVE

 Art. 1º. NOMEAR, a partir desta data, os servidores abai-
xo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licita-
ção do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores 
Públicos de Valença:
- Alexandre Silva Gonçalves – matrícula nº 140.732 – Presidente;

- Gisele Cristina de Assis Silva – matrícula nº 138.215 – Membro;

- Rodrigo Ribeiro Jannuzzi – matrícula nº 211.325 – Membro.

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

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

Valença, 02 de agosto de 2021.

Juarez de Sousa Gomes
Diretor Executivo

PREVI - VALENÇA
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI N.º  3.285/2021
29 de junho de 2021
Vereador Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva 

Denomina a Rua Projetada “A”, localizada no Bairro de Chacrinha, com o 
nome da Sra. Flora Carvalho de Araújo e dá outras Providências.

 Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a presente Lei.

 Art. 1º - Denomina a Rua Projetada “A”, localizada no Bairro de Chacrinha, com o nome da Sra. Flora Carvalho de Araújo na 
qual passará a denominar-se de “Rua Flora Carvalho de Araújo”.

 Art. 2º - A municipalidade tomará as providências necessárias para indicar com clareza o nome ao qual passará a ser conhecida 
a referida “Rua” objeto da presente Lei Ordinária. 

 Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões 29 de junho de 2021
        

 José Reinaldo Alves Bastos                            Bernardo  Souza Machado  

  PRESIDENTE                                                             VICE - PRESIDENTE  

      Fabiani Medeiros Silva                            Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

           1º SECRETÁRIO            2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.

Gabinete do Prefeito, em 12/08/2021

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Municipal


