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Página 2

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 - Benﬁca
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
José Carlos Fraga
planejamento.valenca@gmail.com
(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
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
sms@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-1474
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

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

SUBPREFEITURAS
BARÃO DE JUPARANÃ
Antônio José Lima de Ávila
Telefone: (24)2471-5961
SANTA ISABEL
Lauro Roberto dos Santos
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

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

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.

Edição 1400 - 01/10/2021

ATOS DO PODER EXECUTIVO
COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/PMV/2021
Processo Administrativo nº: 3389/2021
Objeto: O objeto da presente licitação é a presente licitação tem
por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa para aquisição
de 01 (um) veículo, conforme especiﬁcações constantes do
Anexo I do presente Edital (Termo de Referência), destinado ao
Departamento da Guarda Municipal.
Tipo de licitação: Menor preço por Item.
Informações: e-mail: licitacoespmvrj@gmail.com Horário: 12:00
às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 20 de outubro de 2021,
às 13:00 horas, local: www.comprasgovernamentais.gov.br;
www.gov.br/compras
Retirada do Edital: O Edital encontra-se disponível no site da
Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br);
www.comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Pregoeira

Despacho
Processo nº: 11.306/2021
Chamada Pública nº: 001/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura da
Agricultura e do Empreendedor Familiar Rural de Grupo Formal
(Cooperativas e/ou Associações ) destinados a alimentação
escolar dos alunos da rede municipal de ensino, para o
atendimento ao programa Nacional de Alimentação escolar/PNAE
por um período de 05 meses.
Considerando o procedimento ora realizado pelo Comissão
Especial.
Considerando a regularidade das propostas e demais atos.
Considerando, ﬁnalmente, o parecer da referida Comissão
Especial, da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria de
Controle Interno homologo o procedimento licitatório, aprovando
a indicação feita, determinando em consequência adjudicação
a ﬁrma Cooperativa dos Pequenos Produtores Agropecuários
Valença, 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
complementares, tudo de acordo com os supracitados Diplomas
Legais.
Valença, 30 de setembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal
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CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CONTRATO Nº: 424/2021/PMV
PROCESSO: 18566/2021;
PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E
ASSOCIAÇÃO MUSICAL ISABELENCE REPRESENTADA POR
ANELISA OSÓRIO ESTEFANO LABREGO (LOCADOR).
OBJETO: TERMO DE ADIATAMENTO RE-RATIFICATÓRIO
AO TERMO DE CONTRATO Nº 416/2020, REFERENTE À
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA CORONEL LEITE PINTO,
3º DISTRITO DE SANTA ISABEL DO RIO PRETO, DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DO DPO DE SANTA ISABEL DO RIO
PRETO.
PRAZO: 25 DE SETEMBRO DE 2021 A 24 DE SETEMBRO DE
2022.
VALOR: R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) MENSAL.
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2021
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: HCMIX Comercio e Serviços Eireli
Processo Administrativo: 1510/2021
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis, limpeza e higiene,
para atender as Unidades de Saúde e aos diversos setores da
SMS
Valor: R$ 17.850,00 (dezessete mil oitocentos e cinqüenta reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Distribuidora Limpoli Eireli
Processo Administrativo 5887/2021
Objeto: Aquisição de materiais destinados a prevenção da COVID
19
Valor: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: GA Medical Ltda
Processo Administrativo 725/2021
Objeto: Aquisição de kit instrumental para inserção de Diu e
realização de sutura para atender as estratégias de saúde da
Atenção Primária
Valor: R$ 20.613,00 (vinte mil seiscentos e treze reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Comepi Produtos Comerciais Eireli ME
Processo Administrativo 1590/2021
Objeto: Aquisição de protetores solares para atender aos ACS
Valor: R$ 1.810,00 (um mil oitocentos e dez reais)

Página 3

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Instituto Hermes Perdini S/A
Processo Administrativo: 1231/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização
de exames
Valor: R$ 54.425,00 (cinqüenta e quatro mil quatrocentos e vinte
e cinco reais)
EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: MDF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos e
Hospitalares
Processo Administrativo 20217/2020
Objeto Aquisição de medicamentos destinados a Farmacia
Muncipal e Saude Mental 1
Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 013/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 019434/2021
PARTES: MUNICÍPIODE VALENÇA e HOSPITAL GUSTAVO
MONTEIRO JUNIOR- HOSPITAL DE CONSERVATÓRIA
OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A
EXECUÇÃO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR – PAHI PARA MUNICÍPIOS COM ATÉ 195.000 HABITANTES, SEGUNDO ESTIMATIVA POPULACIONAL DO IBGE 2018,
COM O OBJETIVO DE APOIAR A MELHORIA DA QUALIDADE
DA ATENÇÃO HOSPITALAR. O PROGRAMA É DESTINADO
AOS HOSPITAIS DO INTERIOR E VISA PROMOVER O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: R$ 165.751,00 ( CENTO E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)
DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE CONVÊNIO
CONTRATO Nº 011/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19689/2021
PARTES: MUNICÍPIODE VALENÇA e FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE.
OBJETO: COFINANCIAMENTO DESTINADO AOS MUNICÍPIOS,
QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS CIRÚGICOS ELETIVOS DE
ALTA E MÉDIA 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: R$ 167.029,75 (CENTO E SESENTA E SETE MIL VINTE NOVE REAIS E SETENTA E CINTO CENTAVOS), PARCELA
ÚNICA.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2021

CONTRATO Nº 014/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19436/2021
PARTES: MUNICÍPIODE VALENÇA e ASSOCIAÇÃO HOSPITAL
DE SANTA ISABEL – HOSPITAL DE SANTA ISABEL.
OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A
EXECUÇÃO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR – PAHI PARA MUNICÍPIOS COM ATÉ 195.000 HABITANTES, SEGUNDO ESTIMATIVA POPULACIONAL DO IBGE 2018,
COM O OBJETIVO DE APOIAR A MELHORIA DA QUALIDADE
DA ATENÇÃO HOSPITALAR. O PROGRAMA É DESTINADO
AOS HOSPITAIS DO INTERIOR E VISA PROMOVER O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: R$ 165.751,00 ( CENTO E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).
DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2021
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE REPASSE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO DE CONVÊNIO
CONVÊNIO Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19690/2021
PARTES: MUNICÍPIODE VALENÇA e ASSOCIAÇÃO HOSPITAL
DE SANTA ISABEL
OBJETO: COFINANCIAMENTO DESTINADO AOS MUNICÍPIOS,
QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS CIRÚGICOS ELETIVOS DE
ALTA E MÉDIA 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: R$ 69.431,93 ( SESENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2021
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CONVÊNIO Nº 015/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.19433/2021
PARTES: MUNICÍPIODE VALENÇA e FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE
OBJETO: CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A
EXECUÇÃO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR – PAHI PARA MUNICÍPIOS COM ATÉ 195.000 HABITANTES, SEGUNDO ESTIMATIVA POPULACIONAL DO IBGE 2018,
COM O OBJETIVO DE APOIAR A MELHORIA DA QUALIDADE
DA ATENÇÃO HOSPITALAR. O PROGRAMA É DESTINADO
AOS HOSPITAIS DO INTERIOR E VISA PROMOVER O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.
PRAZO: PARCELA ÚNICA.
VALOR: R$ 165.751,00 ( CENTO E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS).
DATA: 01 DE OUTUBRO DE 2021
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DECRETOS
DECRETO Nº. 149, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial 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 Lei nº. 3.302, de 16 de setembro de 2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 321.008,72 (trezentos e vinte e um mil, oito reais e setenta e dois centavos),
para atender as despesas assim codiﬁcadas:
Identiﬁcação do Programa

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE
QUADRA POLIESPORTIVA-BIQUINHA

27.812.0012.2.352

4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00

0000
0100

U.O
02.16

Valor da Dotação
64.138,24
256.870,48

TOTAL

321.008,72

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de recursos ﬁnanceiros oriundos do
governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, e parcialmente por anulação de dotações do orçamento municipal em vigor,
abaixo discriminadas:
Identiﬁcação do Programa

U.O
02.13

Aquisição/Manutenção de Veículos

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

26.782.0020.2.094

4.4.90.52.48.00.00

0000

Valor da Dotação
64.138,24

TOTAL

64.138,24

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
DECRETO Nº. 151, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial 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 Lei nº. 3.304, de 23 de setembro de 2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 776.610,00 (setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e dez reais), para
atender as despesas assim codiﬁcadas:
U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

03.01

DEL 6448-PREFAPS

10.301.0025.1.383

44.90.52.99.00.00

0012

176.610,00

03.01

DEL 6448-PREFAPS

10.301.0025.1.383

33.90.39.99.99.00

0012

600.000,00

TOTAL

776.610,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de recursos estaduais, de acordo com
a Deliberação CIB-RJ n. 6.448, de 08 de Julho de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 152, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial 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 Lei nº. 3.305, de 23 de setembro de 2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 1.522.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil reais), para atender as
despesas assim codiﬁcadas:
Identiﬁcação do Programa

Funcional Programática

Categoria Econômica

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1.385

33.90.30.99.00.00

0016

500.000,00

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1.385

33.90.36.99.00.00

0016

22.000,00

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1385

33.90.39.99.99.00

0016

1.000.000,00

U.O

Recurso

Valor da Dotação

TOTAL

1.522.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de aprovação do Ministério da Saúde,
de acordo com a proposta n. 36000381817202100 e Portaria n. 1289, de 18 de Junho de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº. 153, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial 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 Lei nº. 3.306, de 23 de setembro de 2021;
DECRETA
Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no valor de R$ 663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais), para atender as despesas
assim codiﬁcadas:
U.O
03.01

Identiﬁcação do Programa
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
COVID-19

Funcional Programática

Categoria Econômica

10.122.0038.1.366

33.90.39.99.99.00

TOTAL

Recurso

Valor da Dotação

0016

663.000,00
663.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente do Ministério da Saúde, conforme
preconiza a Portaria GM/MS n. 2.237, de 2 de Setembro de 2021.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2021.
Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº 155 DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
“ADOTA
NOVAS
MEDIDAS,
RECOMENDAÇÕES E PROIBIÇÕES
NO MUNICIPIO DE VALENÇA
PARA
ENFRENTAMENTO
DA
PROPAGAÇÃO DECORRENTE DO
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
A PARTIR DE 01/10/2021 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 afastam
a competência concorrente, nem a tomada de providências
normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal
e pelos municípios;
Considerando a necessidade de manutenção da ordem
econômica, nos termos do art. 170 da Constituição, tendo em
vista a imperiosa empregabilidade como corolário mínimo da
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, princípios estes garantidos no artigo 1º, III e IV
da Constituição Federal;
Considerando a edição do Pacto social pela Saúde
e pela Economia editado pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do
Rio de Janeiro e as métricas para gatilhos de ﬂexibilização das
atividades econômicas no estado;
Considerando o disposto o artigo 69, VI, da Lei Orgânica
Municipal e a competência do Poder Executivo no exercício dos
poderes da Administração; e
Considerando por ﬁm, o resultado da avaliação dos
indicadores deﬁnidos no Plano de Retomada de acordo com as
bandeiras de referência;
DECRETA
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Art. 1º. Ficam estabelecidas novas medidas excepcionais
a partir do dia 01 de outubro de 2021 até 15 de outubro 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. 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 15
de outubro 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.
Art. 3°. Por tempo indeterminado FICA AUTORIZADA
a retomada gradual das aulas presenciais nas escolas da rede
pública municipal de ensino de Valença, seguindo os critérios
do Plano de Retomada elaborado pela Secretaria Municipal de
Educação, sendo facultativa a presença do aluno, que retornará
ou não, mediante termo de compromisso assinado pelos pais ou
responsáveis.
§1º. Os Cadernos de Atividades continuarão a ser
ofertados aos alunos da rede pública municipal de ensino.
§2º. Para efeito do caput deste artigo, ﬁca determinado
que cada instituição de ensino da rede pública municipal terá seu
Plano de Retomada às aulas, seguindo os critérios deﬁnidos pela
Secretaria Municipal de Educação.
§3º. Caberá a Secretaria Municipal de Educação editar
Resolução própria para dispor sobre a reabertura e o funcionamento
de cada Unidade Escolar, estabelecendo os critérios de ocupação,
quantitativo de alunos e horários de funcionamento, observado
todos os protocolos sanitários.
§4º. A Resolução da SME deve ser editada e publicada
após a realização de inspeção da Vigilância de Saúde na Unidade
Escolar.
§5º. O retorno gradual das aulas presenciais será
permitido, podendo ser restrito pela autoridade sanitária, caso haja
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um aumento signiﬁcativo de casos de COVID-19 no Município.
Art. 4º. 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, bem como, nos colégios
estaduais do Município, com a manutenção do sistema híbrido,
sendo facultativa a presença do aluno, devendo ser respeitado os
protocolos sanitários e a capacidade máxima de 70% (setenta por
cento) de sua ocupação.
§1º. Para efeito do caput deste artigo, ﬁca determinado
que cada instituição de ensino deverá apresentar um plano de
ação adequando seu espaço físico às medidas propostas no
contexto da pandemia da COVID-19, para avaliação, aprovação 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. 5º. 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. 6º. FICAM RESTRINGIDAS para todo o Município
de Valença, a prática das atividades, o funcionamento dos
estabelecimentos empresariais e clubes, com horário de
funcionamento até meia-noite, nos seguintes termos:
I - nas atividades desportivas individuais tais como
ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking ao ar livre, bem
como, nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais deverá
haver distanciamento mínimo de 2 metros entre cada indivíduo;
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 70% (setenta
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
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ii.
iii.

– 3 consumidores;
Lojas médias – de 50 a 100 m2 de área de atendimento – 6 consumidores;
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 meia-noite, 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 - lojas de conveniência, mercados 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
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.
ii.

mercados e mercadinhos – 1 consumidor para cada
caixa registradora em atividade;
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 senha será entregue por pessoa, ou seja, pes-
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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 70% (setenta 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 70% (setenta 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 70% (setenta por cento), mantendo a modalidade
híbrida e observando os protocolos sanitários;
XV- realização da seresta no distrito de Conservatória,
somente na tenda localizada no centro, com observância dos
protocolos sanitários devidos.
§ 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.
§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 casas lotéricas, deverão ser 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 responsável pelo ﬁel cumprimento do
distanciamento, podendo responder pessoalmente pelo
descumprimento, sem prejuízo das sanções aplicáveis à pessoa
jurídica que representa.
Art.7º. De forma irrestrita poderão funcionar todos os
serviços de saúde, tais como: hospitais, clínicas, laboratórios
e estabelecimentos similares, incluindo setores de imagem,
ﬁsioterapia, odontologia e outros segmentos de saúde, com
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observância dos protocolos sanitários devidos.
Art. 8º. 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. 9º. 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
álcool-gel 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. 10. FICA AUTORIZADA, a realização de velórios em
todas as capelas e cemitérios municipais, pelo prazo normal de até
24 horas, nos casos em que a morte não decorra da COVID-19,
devendo ser respeitado todos os protocolos sanitários.
Parágrafo único: Tratando-se de falecimento decorrente
da COVID-19, continuam válidas as determinações dos Decretos
municipais anteriores.
Art. 11. Em todos os estabelecimentos que se mantiverem
abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas
de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias,
inclusive:
I - garantir a distância mínima de 2 (dois) metros entre as
pessoas e uso obrigatório de máscaras;
II – utilização por todos os empregados, colaboradores,
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;
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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 do grupo
de risco (idosos acima de 60 anos e portadores de comorbidades),
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.
§1º. Caso o servidor do grupo de risco 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.
§2º. As servidoras/contratadas gestantes poderão optar
pelo trabalho presencial ou trabalho home-ofﬁce, sem prejuízo de
sua remuneração.
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. Fica AUTORIZADO o traslado de passageiros em
pé nos coletivos de transporte público municipal, respeitados os
devidos protocolos sanitários.
§ 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.
§ 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.
§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. 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
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Civil municipal.
§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 interdição cautelar imediata
de estabelecimentos e atividades, nos casos de descumprimento
do disposto neste Decreto, sem prejuízo da aplicação de multas
e da propositura de cassação da licença ou autorização de
funcionamento.
Art. 17. O descumprimento das normas sanitárias ou
de funcionamento, citadas no presente Decreto, ensejarão 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;
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;
IV – interdição do estabelecimento por 10 (dez) dias
corridos, no caso de segunda reincidência;
V – cassação do alvará de funcionamento, no caso de
terceira reincidência.
Art. 18. As determinações deste Decreto terão eﬁcácia
até o dia 15 de outubro de 2021.
Parágrafo único: As normas previstas neste Decreto,
poderão ser suspensas, prorrogadas ou ﬂexibilizadas, de acordo
com a evolução do perﬁl epidemiológico municipal apurado pela
Secretaria Municipal de Saúde, bem como, de acordo com o
enquadramento de bandeira no âmbito do Município.
Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em 01/10/2021, ﬁcando revogadas
as disposições em contrário e mantidas as disposições em vigor
não citadas expressamente neste ato.

Valença, 30 de setembro de 2021.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
Prefeito Municipal de Valença
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PORTARIAS
PORTARIA PMV, Nº. 739, DE 23 DE SETEMBRO 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,

b. CREAS:
Titular: Hariane Rodrigues
Suplente: Amanda Fontes Silva Duque
c. Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Rita de Cássia Ribeiro Jannuzzi
Suplente: Maria da Glória Assis da Silva

Considerando os termos do processo administrativo nº.
15792/2021;

d. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:
Titular: Rômulo Milagres Ribeiro
Suplente: Prfa. Juliane Maria Souza da Silva

Considerando o art. 43, caput e parágrafos 1º e 2º, da LC
160/2012 – Regime Próprio de Previdência Social do Município
de Valença;

e. Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano:
Titular: Andreia Dias Aires
Suplente: Jupira Oliveira Ramos

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, a partir do dia 21, de setembro de 2021,
ABONO DE PERMANÊNCIA a servidora LUCIANA DOS REIS
CAMPELLO, matrícula nº. 113.921, ocupante do cargo efetivo de
Professor II, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos em 21 de setembro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
PORTARIA PMV, Nº. 740, DE 23 DE SETEMBRO 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 n. 19725/2021;
Considerando a Lei Municipal nº. 3.245, de 10 de
Dezembro de 2020, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa-CMDPI, e dá outras providências;”
Considerando o Decreto municipal nº. 120/2021, que
aprova o Regimento Interno do CMPDI;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 20 de setembro de
2021, os membros abaixo listados para compor o CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-CMDPI, com
mandado de 2021/2023, nos termos do art. 4º, da Lei Municipal
nº. 3.245/2020:

II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a. Instituições de longa permanência para Idosos
a.1.Casa São Vicente de Paulo (Abrigo dos Idosos)
Titular: Daniele Silva dos Reis
Suplente: Irmã Ruth Inês Giusti
a.2.Lar dos Velhos de Conservatória:
Titular: Haydee Motta de Carvalho
Suplente: Maryana Luz Torraca
b. Grupo de Convivência para Idosos:
Casa de Acolhida Regina Lúcia Fonseca de Gomes
Titular: Antenor Medeiros da Costa
Suplente: Bárbara Maria da Silva Alves
c. Instituição Religiosa
Associação da Igreja Metodista de Valença
Titular: Andreia Alves Hott Ramos
Suplente: Denise Rocha Siqueira dos Santos
d. UNIFAA/CESVA
Titular: Márcia Soares de Oliveira
Suplente: Juliana Amaral de Souza Barros
Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pelos membros do
Conselho, serão considerados serviço público relevante, sem
qualquer pagamento de gratiﬁcação ou outra vantagem pessoal
de qualquer natureza.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos retroativos a 20/09/2021.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021.

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
a. Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Vicente Medeiros Guimarães
Suplente: Carina Gomes Melo Souza Santos
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Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 741, DE 23 DE SETEMBRODE 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 n. 19641/2021;
Considerando a Lei Municipal nº. 2.921, de 10 de Agosto
de 2016, que “Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência -CMDPD, e dá outras providências;”

Suplente: Marco Aurélio de Carvalho Biato
d. Representantes com deﬁciência ou seu representante
legal:
Titular: Dirce Ribeiro de Assis
Suplente: Luciana Mateus Vieira
Titular: Carla Cristina Silva de Souza
Suplente: Elenice Vasconcellos Gomes Alves
Art. 2º. Os trabalhos desenvolvidos pelos membros do
Conselho, serão considerados serviço público relevante, sem
qualquer pagamento de gratiﬁcação ou outra vantagem pessoal
de qualquer natureza.

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, a partir do dia 20 de setembro de 2021,
os membros abaixo listados para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -CMDPD,
com mandado de 2021/2023, nos termos do art. 5º. da Lei Municipal nº. 2.921/2021:

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos a 20/09/2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021.

I- REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
a. Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Rosane da Silva Alves Cunha
Suplente: Maria da Gloria Silva

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

b. Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Felipe Santos Leopoldino da Silva
Suplente: Flavine M. Chaves
c. Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Sandra Duarte Saraiva Barbosa
Suplente: Jardel Delgado Marques
d. CAPS:
Titular: Fábio R. Gonçalves de Oliveira Mcdciros
Suplente: Maria Paula da Silva Murat
e. CIMEE:
Titular: Elizabeth Machado do Nascimento
Suplente: Patrícia Silva de Jesus Ayyad
II- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a. Associação de Apoio as Pessoas com Deﬁciência de
Valença(AAPCDVA)
Titular: Wilson Silva Fort
Suplente: Carolina Maria Santos
b. APAE:
Titular: Douglas Cunha Mirra da Silva
Suplente: Neusa Maria Figueira da Silva
c. Centro Integrado de Nefrologia e Diálise-(CINED)
Titular: Daniele Cesar de Oliveira
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEIS ORDINÁRIAS
LEI N.º 3.302/2021
16 de setembro de 2021
Mensagem 33/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$ 321.008,72 (trezentos
e vinte e um mil, oito reais e setenta e dois centavos), e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 321.008,72 (trezentos
e vinte e um mil, oito reais e setenta e dois centavos), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

02.16

Funcional
Programática

Identiﬁcação do Programa

U.O

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE QUADRA
POLIESPORTIVA-BIQUINHA

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

4.4.90.51.00.00.00

0000

64.138,24

4.4.90.51.00.00.00

0100

256.870,48

27.812.0012.2.352

TOTAL

321.008,72

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de recursos ﬁnanceiros oriundos do
governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, e parcialmente por anulação de dotações do orçamento municipal em vigor, abaixo
discriminadas:
Identiﬁcação do Programa

U.O

02.13

Aquisição/Manutenção de Veículos

Funcional
Programática

Categoria Econômica

Recurso

26.782.0020.2.094

4.4.90.52.48.00.00

0000

TOTAL

Valor da Dotação

64.138,24

64.138,24

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

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE-PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

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 23/09/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal
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LEI N.º 3.304/2021
23 de setembro de 2021
Mensagem 37/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$ 776.610,00 (setecentos
e setenta e seis mil, seiscentos e dez reais), e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 776.610,00
(setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e dez reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

03.01

DEL 6448-PREFAPS

10.301.0025.1.383

44.90.52.99.00.00

0012

176.610,00

03.01

DEL 6448-PREFAPS

10.301.0025.1.383

33.90.39.99.99.00

0012

600.000,00

TOTAL

776.610,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de recursos estaduais, de acordo com a
Deliberação CIB-RJ n. 6.448, de 08 de Julho de 2021.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

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 24/09/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal
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LEI N.º 3.305/2021
23 de setembro de 2021
Mensagem 38/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$ 1.522.000,00 (um
milhão, quinhentos e vinte e dois mil reais), e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 1.522.000,00 (um
milhão, quinhentos e vinte e dois mil reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O

Identiﬁcação do Programa

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

Valor da Dotação

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1.385

33.90.30.99.00.00

0016

500.000,00

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1.385

33.90.36.99.00.00

0016

22.000,00

03.01

Incremento PAB-PORT. 1289

10.301.0025.1385

33.90.39.99.99.00

0016

1.000.000,00

TOTAL

1.522.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente de aprovação do Ministério da Saúde, de
acordo com a proposta n. 36000381817202100 e Portaria n. 1289, de 18 de Junho de 2021.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2021
José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

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 24/09/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal
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LEI N.º 3.306/2021
23 de setembro de 2021
Mensagem 39/2021 do Poder Executivo
Ementa: “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial até o valor de R$
663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais), e dá outras providências.”

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por decreto, Crédito Especial até o valor de R$ 663.000,00
(seiscentos e sessenta e três mil reais), para atender as despesas assim codiﬁcadas:

U.O
03.01

Identiﬁcação do Programa
ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA COVID-19

Funcional Programática

Categoria Econômica

Recurso

10.122.0038.1.366

33.90.39.99.99.00

0016

TOTAL

Valor da Dotação
663.000,00

663.000,00

Art. 2º. A fonte de recurso para abertura do presente Crédito Especial é proveniente do Ministério da Saúde, conforme
preconiza a Portaria GM/MS n. 2.237, de 2 de Setembro de 2021.

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

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

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 24/09/2021
Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal
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LEIS ORDINÁRIAS - Promulgadas pelo Presidente da Câmara
LEI N.º 3.266/2021
06 de maio de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO DE
2021
Vereador David Barbosa Nogueira
Ementa: Institui “A SEMANA MUNICIPAL
DA EMPREGABILIDADE”.

família, que não tiveram oportunidade de emprego formal;
III – Jovens vinculados a Programas de inserção
social coordenado por órgãos públicos ou organização não
governamental;

IV – Egressos do sistema penitenciário;
V – Portadores de deﬁciência;

Art. 1º - Fica instituída a SEMANA MUNICIPAL DA
EMPREGABILIDADE NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO.

Parágrafo único: Toda primeira semana do mês de maio na
cidade Valença será estimulada pelo Município, ações objetivando
promover a inserção de pessoas no mercado de trabalho;

Art. 2º - A partir das seguintes iniciativas:

I. Incentivo ao projeto de geração de emprego e renda;
II. Estimular programas de apoio à gestão e ao
desenvolvimento das cooperativas de trabalho e incubadoras
tecnológicas;
III. Desenvolvimento de projetos de qualiﬁcação proﬁssional,
com atenção especial a mulheres, cidadãos na condição de
desempregados por mais de 2 anos e jovens que buscam seu
primeiro emprego;
IV. Proporcionar a requaliﬁcação de pessoas que não
conseguiram inserção proﬁssional no mercado de trabalho;
V. Desenvolver parcerias com agentes oﬁciais e
empreendedores privados para projetos de incubadoras, micro e
pequenas empresas, empreendimentos de economia associativa
e familiar;
VI. Implantar nas áreas de política publica de assistência
social, os trabalhos solidários, inserindo pessoas da sociedade
nos programas oﬁciais e conveniados de apoio às creches, asilos,
escolas comunitárias etc.;
VII. Propiciar programas de suplência para pessoas sem
relação de emprego formal ou que não concluíram o ensino
fundamental;
VIII. Desenvolver programas de obras públicas com mão de
obra local e priorizar oportunidades nos serviços concessionários
permissionários, por recrutamento público e isonômico.

VI – Idosos em situação de vulnerabilidade social;
VII – Pessoas que estão fora do mercado de trabalho por
mais de 2 anos.

Art. 4º - Para implementar o Programa, instituído por
esta Lei, o Poder Executivo constituirá, por Ato Administrativo,
Comissão Especial de Acompanhamento, composto por
Secretarias ou Órgãos aﬁns, entidades ﬁlantrópicas, ONG´s,
Comissão Municipal Tripartite de Emprego e Renda, Conselho
Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Universidades, DCE´s, SEBRAE,
SENAI, FECOMÉRCIO, FIRJAN agentes ﬁnanceiros oﬁciais e
escolas técnicas;
Parágrafo único. A Comissão Especial terá regulamento
próprio que deﬁnirá as suas competências na supervisão,
acompanhamento dos projetos e a gestão dos recursos ﬁnanceiros
do Programa devendo ser composta, paritativamente, entre os
órgãos ou instituições de qualquer natureza e as representações
da sociedade civil.
Art. 5º - O Poder Executivo deverá regulamentar
a presente lei e adotar as iniciativas legislativas dela
decorrentes, no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 06 de maio de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE-PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva Eduardo Martinez Rodriguez Hanke
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO

Art. 3º - Os benefícios desta Lei deverão ser direcionados
para toda a população do Município, com foco, os seguintes
públicos:

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

I – Jovens com idade compreendida entre 16 e 25
anos, com matrícula e frequência em curso de 1º, 2º e 3º graus,
com curso técnico ou superior concluído, que nunca tenham
estabelecido relação formal de emprego;

Gabinete do Presidente, em 23/092021

publicações.

José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal

II – Mulheres, proﬁssionais, desempregadas, chefe de
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LEI N.º 3.267/2021

responsabilizando-se por:

27 de abril de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO DE
2021
Vereador David Barbosa Nogueira

a) fornecer passe livre no transporte público para a
pessoa com Síndrome de Down e seu acompanhante, com direito
a ocupar assentos destinados às pessoas com deﬁciência e,
b) disponibilizar informação e esclarecimento sobre

Ementa: INSTITUI NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA O DIA
DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN.

Art. 1º - Fica instituído no calendário oﬁcial de eventos do
Município de Valença o dia municipal de conscientização sobre a
Pessoa com Síndrome de Down a ser realizado anualmente no
dia 21 de março.
§ 1º Durante os dias 15 a 21 de março, deveram,
obrigatoriamente, os locais de grande visibilidade e relevância
sociocultural do Município de Valença, serem iluminados na cor
azul, aﬁm de conscientizar a sociedade da data comemorativa.
§ 2º A pessoa com Síndrome de Down é considerada
pessoa com deﬁciência para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. O principal objetivo desta data é informar
e conscientizar as pessoas sobre o que é a Síndrome de Down.
Art. 2º. São diretrizes da Política Municipal dos Direitos
das Pessoas com Síndrome de Down:
I - prestar apoio social e psicológico às famílias;
II - promover, com regularidade mínima anual, campanhas
de esclarecimento à população no tocante às especiﬁcidades da
Síndrome de Down, tendo como executora a Secretaria Municipal
de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria
Municipal de Assistência Social;
III - a participação da comunidade na formulação de
políticas públicas especíﬁcas, voltadas às pessoas com Síndrome
de Down, e o controle social de sua implantação, acompanhamento
e avaliação;
IV - a atenção integral às necessidades de saúde da
pessoa com Síndrome de Down, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiproﬁssional e o acesso a medicamentos e
alimentação adequada;
V - o estímulo à inserção da pessoa com Síndrome de
Down no mercado de trabalho;
VI - a responsabilidade do Poder Público quanto à
divulgação da informação pública e à conscientização sobre a
Síndrome de Down e suas implicações;
VII - o incentivo à formação e à capacitação de proﬁssionais
especializados no atendimento à pessoa com Síndrome de Down,
bem como a pais e responsáveis e,
VIII - garantir o transporte público adequado para
as pessoas com Síndrome de Down e seu acompanhante,
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autismo a proﬁssionais do transporte público do Município.
IX - instituir residência inclusiva para as pessoas com
Síndrome de Down, que tenham perdido suas referências
familiares, por motivo de falecimento de seus familiares ou
abandono, a saber:
a) programas de adoção de pessoas com Síndrome de
Down, com apoio, acompanhamento e ﬁscalização do Município
e,
b) residência inclusiva e ampliação das já existentes.
X - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e
das políticas no atendimento à pessoa com Síndrome de Down;
XI - a inclusão dos estudantes com Síndrome de Down,
nos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, no
ensino fundamental e médio, cursos proﬁssionalizantes, técnico
e superior e,
a) a garantia de atendimento educacional especializado
gratuito público e privado, a esses estudantes, quando
apresentarem necessidades especiais e sempre que, em função
de condições especíﬁcas, não for possível a sua inserção nas
classes comuns do ensino regular, observada a Lei Federal nº
9.394/1996.
b) residência inclusiva e a ampliação das já existentes.
XII - o estímulo à pesquisa cientíﬁca com prioridade para
estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e
as características do problema relativo a Síndrome de Down.
§ 1º. Para o cumprimento das diretrizes estabelecidas
neste artigo, ﬁca o Poder Público autorizado a ﬁrmar convênios
com pessoas jurídicas de direito privado e terceiro setor, para o
desenvolvimento de ações voltadas a implementação da Política
Municipal dos Direitos das Pessoas com Síndrome de Down.
§ 2º. A pessoa com Síndrome de Down somente será
encaminhada às residências inclusivas previstas no inciso IX deste
artigo depois de esgotadas as possibilidades de identiﬁcação e
localização de sua família.
Art. 3º. São direitos da pessoa com Síndrome de Down,
sem prejuízo de outros previstos na legislação federal, estadual e
municipal:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre
desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso, exploração,
violência ou discriminação;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, visando à
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atenção integral às suas necessidades de saúde e,
a) diagnóstico precoce, ainda que não deﬁnitivo;

em classe comum do ensino regular;

c) nutrição adequada e terapia nutricional;

IV - garantir acessibilidade, com estratégias especíﬁcas,
adequação curricular, método estruturado, material adaptado,
tecnologia assistiva, oportunizando o desenvolvimento e

d) medicamento, incluindo nutracêuticos e

otimizando ao máximo suas potencialidades;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no

V - garantir o acesso ao ensino voltado para jovens e
adultos - EJA às pessoas com Síndrome de Down que atingiram a
idade adulta sem terem sido devidamente escolarizadas.

b) atendimento multiproﬁssional;

tratamento.
IV - o acesso à educação, à moradia, inclusive à residência
inclusiva ao mercado de trabalho e assistência social.
V- garantir o transporte escolar e público a crianças e
adultos com Síndrome de Down.
Parágrafo único: A pessoa com Síndrome de Down não
será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será
privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá
discriminação por motivo da deﬁciência.
Art. 4º. O atendimento à pessoa com Síndrome de Down
será prestado de forma integrada e prioritária, pelos serviços de:
I - saúde;
II - educação e
III - assistência social.
§ 1º. Fica assegurada a pessoa com Síndrome de
Down atendimento prioritário em todas as áreas e seguimentos
dos serviços públicos e privados, em especial nas modalidades
citadas nos incisos;
Art. 5º. É obrigatório para o Município garantir informação,
treinamento, formação e especialização em Síndrome de Down
aos proﬁssionais que atuam nos serviços mencionados nos
incisos I, II e III do art. 5º.
Parágrafo único. Para cumprimento do que determina este
artigo, compete ao Município criar e manter programa permanente
de capacitação e atualização em Síndrome de Down, estruturado
e ministrado por equipe multiproﬁssional.
Art. 6º. É garantida a educação da criança com Síndrome
de Down dentro do mesmo ambiente escolar das demais crianças
e, para tal, o Município se responsabiliza por:
I - capacitar todos os proﬁssionais que atuam nas escolas
do Município para o acolhimento e a inclusão de estudantes com
síndrome de Down;
II - disponibilizar e capacitar o Professor de Atendimento
Educacional Especializado - Educação Infantil - para estudante
com Síndrome de Down incluído nos Centros Municipais de
Educação Infantil e em classe comum do ensino regular ou
proﬁssional com função correspondente no Município;

Art. 7º. Visando subsidiar a Política Municipal de
Atendimento à Pessoa com Síndrome de Down ora instituída e
ações em prol das pessoas com Síndrome de Down nos âmbitos
estadual e nacional, será criado cadastro das pessoas com
Síndrome de Down no Município sob responsabilidade do órgão
competente.
Art. 8º. O Município poderá estabelecer convênios e
termos de parceria com pessoas jurídicas de direito público ou
privado e terceiro setor, com o propósito de fazer cumprir uma ou
mais das determinações desta Lei.
Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta Lei, no que couber.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta
Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da data de sua publicação.

Sala das Sessões, 27 de abril de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal

III - oferecer sala de recursos multifuncionais em
contraturno para o estudante com Síndrome de Down, incluído
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LEI N.º 3.268/2021
11 de maio de 2021
DE 2021

PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO

Parágrafo único – Os registros a que se refere este artigo
deverão ser disponibilizados para consulta sempre que solicitados
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Vereador David Barbosa Nogueira
Ementa: Cria no âmbito do Município
de Valença o CADASTRO MUNICIPAL
DE PROTETORES E CUIDADORES
ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA,
VULNERABILIDADE, MAUS TRATOS E
ABANDONO e dá outras providências.

Art. 1º – Fica autorizada a criação do Cadastro de
Protetores e Cuidadores de Animais em situação de rua,
vulnerabilidade, maus tratos e abandono no Município de Valença.
§ 1º – Por cuidadores e protetores entende-se toda
pessoa física que, de forma frequente, cuide ou alimente
animais comunitários, acolha animais em situação de abandono
de forma deﬁnitiva ou para intermediar adoção através do lar
temporário, recolhendo-os das ruas e providenciando os cuidados
e procedimentos necessários para que tenham sua saúde e
integridade física restabelecida, encaminhando-os para adoção,
castração, vacinação e demais cuidados necessários.
§ 2º – Para que seja efetivado o cadastro como protetor
ou cuidador, será necessária declaração emitida por uma
organização não governamental protetora de animais devidamente
regulamentada e declaração de um veterinário devidamente
inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária, declarando
que são praticados pelo protetor ou cuidador os atos previstos no
parágrafo anterior.
Art. 2º – O cadastro será feito na Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, por meio do número de cadastro nacional
de pessoas físicas do protetor ou cuidador, coletando-se dados
pessoais, comprovante de endereço no Município e assinatura no
cadastro, bem como os dados completos do local de acolhimento
dos animais, se houver.
Parágrafo único – Somente poderão ser cadastrados
protetores ou cuidadores residentes na cidade de Valença.
Art. 3º – O cadastro dos cuidadores ou protetores na
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e tem como ﬁnalidade
dar e regulamentar benefícios dos programas públicos gratuitos
fornecidos pelos órgãos públicos estaduais ou municipais,
relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento
emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos referidos
protetores ou cuidadores.
Parágrafo único – Não haverá limitação de cotas para
protetores ou cuidadores referentes aos serviços públicos
mencionados no caput deste artigo.
Art. 4º – Os cuidadores ou protetores deverão manter
em arquivo de fácil acesso os laudos de inspeção, documentação
sobre o tratamento e procedimentos feitos, prontuário atualizado,
carteira de vacinação e comprovante de castração de cada animal,
para eventuais inspeções de rotina pelos órgãos competentes.
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Art. 5º - Perderá a qualidade de cadastrado e o direito aos
benefícios descritos no artigo terceiro da presente lei o Cuidador
ou Protetor que, após inspeção realizada por equipe credenciada
veriﬁcar alguma condição de MAUS TRATOS, ABANDONO OU
VULNERABILIDADE.
Parágrafo único – Constada alguma condição descrita na
parte ﬁnal do artigo quinto, o laudo de inspeção será encaminhado
para instauração de procedimento criminal junto aos órgãos
estatais.
Art. 6º - O Cadastro dos Protetores e Cuidadores deverão
ser criados na forma eletrônica e física dando preferência a criação
e manutenção por meio eletrônico.
Art. 7º - O Cadastro de Protetores e Cuidadores deverá
estar publicado no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de
Valença e ter suas atualizações trimestralmente com a inclusão
ou exclusão dos cadastrados.
Art. 8º - Todos os benefícios inerentes aos cuidados e
proteção animal deverão ser publicados de forma ativa junto as
redes de comunicação municipal.
§1º - Os cadastrados descritos na presente lei deverão
ser notiﬁcados pessoalmente da abertura de editais ou benefícios
franqueados pelo Município relativos ao bem estar animal.
Art. 9º – Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de noventa dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 11 de maio de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal
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LEI N.º 3.269/2021
08 de junho de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO
DE 2021
Vereador Bernardo de Souza Machado
EMENDA: RECONHECE A PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA E DO EXERCÍCIO
FÍSICO COMO ESSENCIAIS PARA
A POPULAÇÃO
VALENCIANA EM
ESTABELECIMENTOS
PRESTADORES
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM TEMPOS DE
CRISES OCASIONADAS POR MOLÉSTIAS
CONTAGIOSAS
OU
CATÁSTROFES
NATURAIS OU CALAMIDADE PÚBLICA.
Art.1º - Fica reconhecida a prática de atividade física e
do exercício físico como essencial a saúde, para a população
Valenciana, podendo ser realizadas em estabelecimentos
prestadores de serviços destinados a essa ﬁnalidade (academias,
clubes e associações), bem como em espaços públicos em tempos
de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais.
Parágrafo único. Os órgãos representativos e conselhos
de classe deverão ser convidados às reuniões de planejamento
que possuam ﬁnalidade de impor medidas restritivas de qualquer
natureza e/ou que inﬂuenciem na praticam de atividade física ou
exercício físico.
Art.2º - Durante o estado de calamidade público,
principalmente, o provocado pelo novo Coronavírus Covid-19, deverão ser observadas as seguintes determinações:
I – Uso de máscara apropriada por todos os funcionários
e alunos, em todas as atividades, durante a permanência no
estabelecimento e trocá-las quando estiver úmida;
II – Fixar dispensers com álcool 70º no acesso e no
interior do estabelecimento, somente permitindo acesso ao local
após a higienização das mãos;
a)
Nos sanitários além do dispenser de álcool 70º
deve ser disponibilizado sabonete líquido e papel toalha
para a lavagem e secagem das mãos.
III – aferir temperatura de todos, sendo permitido o acesso
somente para aqueles que não apresentarem temperatura maior
que 37,8º (trinta e sete ponto oito graus);
IV – demarcar no chão a sinalização com distanciamento
mínimo de um metro e meio entre as pessoas em todas as
direções;
V – o usuário devera agendar previamente seu horário,
vez que a lotação máxima por turma será determinada por decreto
municipal;
VI – evitar exercícios que sejam necessários colocar as
mãos diretamente no solo;
VII – manter os colchonetes, acessórios e equipamentos
permanentemente higienizados, de modo que pessoas diversas
não os utilizem sem higienização;
§1º - Fica proibido a utilização de mecanismo de liberação
de acesso por digital, catracas ou por qualquer outro que haja
contato físico.
§2º - Os vestiários não poderão ser utilizados, liberandose apenas a utilização das pias e vasos sanitários, sendo
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obrigatória a higienização a cada hora.
§3º - Os estabelecimentos deverão ﬁcar com janelas e
portas abertas, sendo proibido o uso de ar-condicionado e/ou
climatizador, os quais devem ser mantidos desligados.
Parágrafo único. O agendamento prévio de horário
referido no inciso III devera ser feito, preferencialmente, por meios
digitais - check-in por aplicativo- ou por qualquer outro meio que
não tenha contanto físico.
Art.3º - As atividades físico e desportivo que usualmente
tem contanto físico, como as lutas, basquetebol, voleibol dentre
outras, orienta-se que o treinamento, neste momento de pandemia,
seja pautado em técnicas de movimento e condicionamento físico
em geral.
§1º - A atividade desportiva futebol, deverá ser realizada
no modelo analíticos (exercícios de passe, condução, ﬁnalização)
ao invés de globais (jogos) para evitar aglomerações e contato
físico;
§2º - As atividades físicas realizadas por assessoria,
como Personal Soccer, poderão ser realizadas, individualmente
ou em pequenos grupos, observando o distanciamento mínimo
permitido e as demais normas sanitárias.
Parágrafo único. Fica proibido o treinamento entre pessoa
com realização de contato físico.
Art.4º - As escolas de natação/hidroginástica/hidroterapia
e aﬁns, durante o período de calamidade publica, deverão observar
as seguintes normas:
I – ministrar sessões de exercícios físicos para 1 (um)
usuário por um metro e meio de distanciamento;
II – cada usuário devera usar sua própria toalha;
III - treinadores e equipes de apoio deverão obedecer ao
Protocolo Geral e permanecer de máscara durante todo o período
em que estiverem no ambiente;
IV - cada raia só poderá ser utilizada por 1 aluno a cada
vez e o número máximo equivalente ao número de raias das
piscinas;
V - os alunos deverão higienizar as mãos com álcool
70% e tomar banho imediatamente antes e depois de utilizarem
a piscina, exclusivamente em duchas localizadas nas áreas
externas, que não poderão ser utilizadas por outros alunos
simultaneamente;
VI - deverá haver higienização constante das balizas,
escadas, corrimãos e bordas, além de outros espaços que sejam
manuseados pelas pessoas;
§1º - A higienização das piscinas deve aumentar,
mantendo a dosagem de hipoclorito no mínimo de 1 ppm, a ﬁm de
reduzir possibilidades de contágio.
§2º - Fica proibida a utilização de duchas internas e
vestuários, que deverão permanecer trancados neste período.
Parágrafo único. todos os equipamentos envolvidos nas
práticas esportivas deverão ser individuais e higienizados com
produtos sanitizantes adequados antes de cada uso, não sendo
permitido o compartilhamento de equipamentos e utensílios
pessoais;
Art. 5º - Os estabelecimentos a que se refere o artigo 1º
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poderão permitir a entrada e a realização de aula e atividades por
menores de 18 (dezoito) anos e idosos com 60 (sessenta) anos
ou mais desde que:
I – adote horário especiﬁco, para menores de 18 (dezoito)
anos e para pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais;
§1º - Os menores de 18 (dezoito) anos e os idosos com
60(sessenta) anos ou mais terão que apresentar atestado médico
abonando que estão aptos para a realização de atividades físicas
e desportivas especiﬁca e/ou não possuem comorbidade que
agrave ou facilite a contaminação pelo Covid-19;

LEI N.º 3.270/2021
08 de junho de 2021 2021 PROMULGADA EM 23 DE
SETEMBRO DE 2021
Vereadora Fabiani Medeiros Silva

Parágrafo único. As pessoas referidas no caput deste
artigo, preferencialmente, deverão praticar atividades físicas
no seu ambiente doméstico ou em local de ventilação natural e
individual acompanhados por proﬁssional de Educação Física.

Art. 2º. A participação de pessoas físicas e jurídicas no
Programa Escola Melhor, tem por objetivo alcançar contribuições
para a melhoria da qualidade do ensino da rede pública municipal
e dar-se-á mediante as seguintes ações:
I - doação de recursos materiais às escolas municipais,
tais como equipamentos e livros;
II - patrocínio à manutenção, à conservação, à reforma e
à ampliação das escolas Municipais;
III - disponibilização de banda larga, equipamentos de
rede “wi-ﬁ” e de informática, tais como computadores, notebooks,
tablets, roteadores, antenas de “wi-ﬁ”, entre outros;
IV - outras ações indicadas pela direção da escola,
levando em consideração o Conselho Escolar.
Parágrafo único: As obras de reforma, ampliação
e melhoria de que trata o inciso II deste artigo, deverão ser
realizadas em consonância com as necessidades elencadas pelas
Secretarias responsáveis.

Art. 6º - A aplicação da autorização deverá seguir as
normas sanitárias e de saúde dos órgãos oﬁciais de saúde.
§1º - O disposto no caput aplica-se somente para a
produção de conteúdo virtual quando tratar-se de esclarecimentos
físicos fechados por determinação dos órgãos oﬁciais competentes.
§2º - O disposto no caput quanto às demais pessoas não
desenvolvedoras da atividade econômica ﬁcam condicionadas
as determinações restritivas realizadas pelos órgãos oﬁciais
competentes para a produção de seus efeitos.

EMENTA:”Institui o Programa Escola
Melhor, no âbito do Município de Valença.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituído o Programa Escola Melhor, visando
o incentivo da realização de parcerias de pessoas físicas e
jurídicas com escolas públicas municipais.

Art. 7º - Havendo imposição de medidas restritivas aos
prestadores de serviços de atividades físicas deve ser assegurado
o funcionamento parcial para a produção de conteúdo virtual,
porquanto faz-se necessária adaptação da atividade desenvolvida
como forma de preservação das relações trabalhistas e condição
da saúde do cidadão valenciano.

Art. 3º. As pessoas físicas e jurídicas que aderirem ao
Programa poderão divulgar, para ﬁns promocionais e publicitários,
as ações praticadas em benefício da escola.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Será conferido certiﬁcado, emitido pelo Prefeito
Municipal e pelo Secretário(a) da Educação, às pessoas físicas e
jurídicas que participarem do Programa Municipal Escola Melhor,
destacando os relevantes serviços prestados à educação no
Município de Valença.

Art. 4º. A participação de pessoas físicas e jurídicas
no Programa Municipal Escola Melhor, não implicará ônus de
qualquer natureza ao Poder Público Municipal ou quaisquer outros
direitos, ressalvado o disposto no art. 3.º desta Lei.

Sala das Sessões, 08 de junho de 2021
Art. 6º. O Município poderá estimular a adesão de
pessoas físicas e jurídicas ao Programa Municipal Escola Melhor.
José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE-PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva Eduardo Martinez Rodriguez Hanke
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei,
especialmente quanto à forma e aos meios do estabelecimento da
parceria e da publicidade, previstos nesta Lei.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 08 de junho de 2021

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

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
VICE-PRESIDENTE

publicações.
Gabinete do Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal

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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal
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LEI N.º 3.271/2021
08 de junho de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO
DE 2021
Vereadora Fabiani Medeiros Silva
EMENTA: Incentiva a apresentação
de
artistas
do
Município
de
Valença, nos termos que menciona.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:
Art. 1º Nas apresentações artísticas que sejam contratadas
pelo Município de Valença ou que recebam algum subsídio público
municipal ﬁca assegurada a atuação de, pelo menos, 2/3 (dois
terços) dos artistas local na abertura ou apresentação do evento.
Parágrafo único. Considera-se artista local aquele que
atua e reside, comprovadamente, no Município de Valença.
Art. 2º Nas apresentações de grupos artísticos deve ser
priorizada a abertura do espetáculo com a apresentação de um
artista local.
Art. 3º O descumprimento desta Lei enseja a anulação do
contrato ou a suspensão do repasse do subsídio.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 08 de junho de 2021
José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal

LEI N.º 3.274/2021
04 de maio de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO DE
2021
Vereador Bernardo Souza Machado/Ailton Geraldo Batista da
Silva
Instituir a programa “Adote uma Praça”,
que tem por objetivo buscar apoio
da iniciativa privada na conservação
de praças, parques, jardins, áreas de
gin´stica, esporte e lazer, e logradouros
públicosda

cidade

de

Valença.

Art.1º - Fica instituído o Programa “Adote uma Praça”,
com o objetivo de viabilizar ações do Poder Executivo municipal
a celebrar “Termo de Adoção” com a iniciativa privada, indústrias,
estabelecimentos comerciais, igrejas, associações, fundações,
munícipes e outras organizações da sociedade civil organizada,
visando aprimoramento de serviços de manutenção e zeladoria,
bem como a conservação dos mobiliários, áreas verdes e
complementares públicas colocadas ao uso da comunidade.
§1º - Para efeito desta lei, são consideradas mobiliárias,
áreas verdes e complementares publicas colocadas ao uso da
comunidade:
I - praças;
II - parquinhos infantis;
III – canteiros;
IV – jardins;
V - áreas de ginástica e lazer;
VI - pontos turísticos;
VII – monumentos; e
VIII - demais áreas públicas do município de Valença.
§ 2° - Considera-se objeto do programa:
I - embelezar e conservar as áreas públicas adotadas;
II - alcançar a função social da cidade, com ética urbana,
proteção do ambiente urbano e promoção da qualidade de vida;
III - medidas de proteção a segurança;
IV – urbanização;
V - implementações de áreas de esporte e lazer;
§3º - Outras ações e uso das áreas públicas adotadas
deverão ser aprovados pela Secretaria Municipal responsável,
indicada pelo poder Executivo.
Art. 2° - Em troca dos serviços realizados nas áreas
públicas adotadas, indústrias, estabelecimentos comerciais,
igrejas, associações, fundações, munícipes e outros, poderão
divulgar a parceria na imprensa e em informes publicitários
envolvendo a área objeto, bem como colocar placas padrão
no local adotado, sendo submetidos à aprovação previa das
Secretarias Municipais responsáveis.
§1º - Será permitida a colocação de mais de uma placa
conforme o tamanho do local adotado, sempre prezando pela
razoabilidade na interação com a paisagem e de acordo com a
regulamentação atribuída, normas relativas ao tamanho e forma
da propaganda.
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§2° – As áreas verdes com tombamento histórico podem
ser adotadas, mas não poderão ter placas publicitárias e deverão
seguir as resoluções do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural
– INEPAC.

(doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
por períodos iguais e sucessivos.
Parágrafo Único - A prorrogação do prazo de vigência do
Termo de adoção ocorrera mediante aditivo.

Art.3° - O Poder Público poderá como forma de incentivar
a adoção, conceder desconto no IPTU ao adotante, no período
que perdurar o “Termo de Adoção”, ﬁcando sujeito a ﬁscalização.

Art.10 - Findo o contrato, as partes comunicarão, com 30
(trinta) dias de antecedência, a intenção de renovar o contrato.

Parágrafo Único – Será concedido também, ao adotante
que cumprir o “Termo de Adoção” com zelo, eﬁciência e eﬁcaz,
títulos e honrarias.

Art.11 - O descumprimento das cláusulas previstas no
Termo dará ensejo à rescisão do Termo de Parceria antes do
término do prazo concedido, caso o interessado não sane as
irregularidades detectadas.

Art. 4° - O Programa “Adote uma Praça” será realizada:
a) de forma integral, quando a adoção ocorrer na totalidade;
b) e forma parcial, quando a adoção ocorrer em parte;

Art.12 - O adotante não poderá transferir, no todo ou em
parte, a permissão/concessão delegada, nem delegar a terceiro
sua exploração.

Parágrafo Único - As áreas adotadas de grande dimensão
poderão ser subdivididas, para ﬁns de realização do Programa
com mais de um adotante.

Art.13 - A adoção não gera nenhum direito de exploração
comercial da área verde e complementar nem altera a sua
natureza de bem público.

Art.5° - Os interessados em participar do Programa
“Adote uma Praça” deverão apresentar sua proposta na Secretaria
Municipal responsável, instituída na regulamentação desta Lei.

Art.14 - Encerrada a adoção, as melhorias dela
decorrentes passarão a integrar o patrimônio público municipal,
sem qualquer direito de retenção ou indenização por parte do
adotante.

Art.6° - As propostas feitas pelos interessados serão
analisadas, e comunicados, se as mesmas, foram aceitas ou não.
Art.7° - A escolha do adotante dar-se-á pelo projeto
que contemplar o maior número de benefício, em decisão
fundamentada.
§1º - Em caso de empate, será realizado sorteio em data,
horário e local, publicado em meio oﬁcial.
§2° - A proposta rejeitada será arquivada, o que não
impedirá o interessado de apresentar nova proposta, querendo,
para o mesmo ou para outro local, a qualquer tempo.
§3° - A proposta aceita dará ensejo à elaboração do
Termo de Parceria “Adote uma Praça”.
Art. 8° - No Termo de Adoção deverá constar:
I - a abrangência e os limites da responsabilidade do
adotante acerca da conservação e da manutenção dos bens e
áreas públicas adotados;
II - delimitação do objeto e modalidade de adoção;
III - o prazo de vigência da adoção;
IV - atribuições e obrigações assumidas pelo adotante e
pelo Município;
V - estimativa de valores investidos pelo adotante;
VI - plano de trabalho;
VII - penalidades aplicáveis.
Parágrafo Único - O disposto no inciso I deste artigo,
não exime o Poder Público de sua responsabilidade pela
manutenção de equipamentos públicos, mobiliário urbano e
verdes complementares.

Art.15 - O desligamento do programa obrigara a retirada
das placas publicitárias na área pública, pelo próprio responsável,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do ato que
cessar a execução do projeto.
Art.16 - O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei e estabelecera os critérios para a elaboração e realização
dos projetos, bem como as medidas das placas de publicidade,
análise e aceitação de propostas e análise do desconto no IPTU,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias.
Art.17 - Todas as disposições em contrário ﬁcam
revogadas a partir da entrada em vigor da presente Lei.
Art.18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões 04 de Maio de 2021

José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Bernardo Souza Machado
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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo
Municipal

Art.9° - O presente Termo de adoção terá vigência de 12
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LEI N.º 3.275/2021
08 de junho de 2021 PROMULGADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2021
Vereador Saulo de Tarso Pereira Correa da Silva
Altera a redação do §4º do artigo 1º da Lei nº 3070, de 02 agosto de 2018, que
dispõe sobre o Poder Executivo Municipal ﬁcar autorizado a conceder bolsa de
estudo para o ensino superior em instituições de ensino chanceladas pelo MEC.
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a presente Lei.

.

Art. 1º - O §4º, do artigo 1º da Lei 3070, de 02 de agosto de 2018 passa a ter a seguinte redação:
.
.
§4º - Somente será permitida a concessão de bolsas de estudos para a mesma localidade\requerente, não
sendo necessária a equidade de distribuição das vagas nos termos do §3º, do mencionado artigo, no caso de
vacância ou desistência, conceder-se-á, oportunidade aos jovens estudantes da rede pública de ensino de
Valença, que cumprirem os requisitos de contemplação de acordo com o numero de vagas a serem preenchidas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões 08 de junho de 2021
José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE

Fabiani Medeiros Silva
1º SECRETÁRIO

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 Presidente, em 23/09/2021
José Reinaldo Alves Bastos – Presidente do Legislativo Municipal

Vacinação Antirrábica em Juparanã
A Prefeitura de Valença, através do Departamento de Vigilância Ambiental em Saúde, realizará no
sábado, dia 02/10, no horário de 08h às 16h, Vacinação Antirrábica em Barão de Juparanã, sede
e toda zona Rural
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