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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 
Joffer de Aguiar Rios

Telefone: (24)2438-1188

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro, 676 

Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777 

PRESIDENTE
José Reinaldo Alves Bastos

VICE-PRESIDENTE
Bernardo de Souza Machado

1° SECRETÁRIO
Fabiane Medeiros Silva

2° SECRETÁRIO
Eduardo Martinez Rodriguez Hanke

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Juarez de Souza Gomes
Telefone:(24) 2453 - 5848

Endereço: Travessa Fonseca, 112  
Centro - Valença/RJ

Conselho Municipal de Previdência
conselhoprevivalenca@gmail.com

UFIVA - R$ 94,66 
de acordo com o Decreto 179 de 
27/10/2021 publicado no Boletim Ofi -
cial edição 1.411 de 03/11/2021.
UFIR - R$  4,0915
de acordo com a Resolução SEFAZ  
nº 330 de 23/12/2021 publicada no 
D.O.E. de 27.12.2021, pág. 107.

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
Andrea Ferreira de Avellar

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
José Eduardo Goulart Lago
smci@valenca.rj.gov.br
(24) 2453-1815
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
administracao@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
educacao@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
smsp@valenca.rj.gov.br
(24)2452-1442
Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfi ca

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO 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
esportelazer@valenca.rj.gov.br
(24)2452-4698
Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA E TURISMO
Helio Lemos Suzano
contatosectur@gmail.com
(24) 2452-0571
R. Cel Leite Pinto - 105 - Centro

SAÚDE
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo
sms@valenca.rj.gov.br
(24) 2452-1474
 Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SECRETARIAS MUNICIPAIS
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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CONTRATOS E CONVÊNIOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº: 22393/2022
Objeto: DISPOSITIVOS ELÉTRICOS INCAPACITANTES 
Favorecido: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUIMICA 
Valor: R$ 6.683,79 (Seis mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e 
nove reais ). 
Fundamentação Legal: “Caput” do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações.
521

Beatriz Mendes L. G. Escrivani
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: S&B Distribuidora e Importadora de Medicamentos Ltda
Processo Administrativo: 10580/2022
Objeto: Aquisição de insumos para controle glicêmico destinados a 
atender pacientes com mandado judicial e hipossufi cientes
Valor: R$ 30.008,00 (trinta mil e oito reais)

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Banco de Olhos de Sororcaba
Processo Administrativo: 17389/2022
Objeto: Prestação de serviços para procedimento Oftalmológico para 
atender o paciente.
Valor: R$  3.108,00  (três mil, cento e oito reias). 

                                    EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Fcotrim Assistencia Medica e Interdisciplinar Ltda
Processo Administrativo: 24498/2022
Objeto: Locação de UTI Móvel para transporte de paciente.
Valor: R$ 7.995,00 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais.)

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Miliartes Artes Digitais Ltda- Me
Processo administrativo: 19969/2022
Objeto: Serviços de envelopamento do trailer- Castramóvel 
Valor: R$ 3.000 (três mil reais.) 

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: G A- Medical Ltda
Processo administrativo: 20335/2022
Objeto: Aquisição de insumos para paciente com processo 
administrativo.
Valor: R$ 1.086,00 (um mil e oitenta e seis reis). 

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação

Contratante: Funco Municipal de Saúde
Contratado: Intensimed Home Care Transporte e locação S/S Ltda 
Processo administrativo: 23639/2022
Objeto: Locação de UTI Móvel para transporte de paciente.
Valor: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 
                                   EXTRATO DE CONTRATO

Dispensa de Licitação

Contratante: Funco Municipal de Saúde
Contratado: Grafi ca PC Duboc Ltda
Processo administrativo: 19709/2022
Objeto: Serviço de confecção de material para uso na campanha de 
vacinação antirrábica Animal do Município.
Valor: R$ 2.130,00 ( dois mil, cento e trinta reais). 

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Distribuidora Brazlimp ltda.
Processo administrativo: 23396/2022
Objeto: Aquisição de de sacola plástica para dispensação de insumos e 
medicamentos na farmácia de mandado judicial.
Valor: R$ 600,00 (seiscentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Fcotrim Assistencia Medica e Interdisciplinar Ltda
Processo administrativo: 23738/2022
Objeto: Locação de UTI Móvel para transporte de paciente..
Valor: R$ 5.998,00 ( cinco mil, novecentos e noventa e oito reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: S Jorge C Monteiro Ltda
Processo administrativo: 24653/2022
Objeto: Aquisição de materiais de informatica para atender o setor de 
Compras e Licitações.
Valor: R$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: F C Silva Comercio de informatica.
Processo administrativo: 24653/2022
Objeto: Aquisição de materiais de informatica para atender o setor de 
Compras e Licitações.
Valor: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Padaria Faculdade do Pão Ltda.
Processo administrativo: 22767/2022
Objeto: Aquisição de Coffe Break para reunião dos coordenadores dos 
dispositivos da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 3.123,00 (três mil, cento e vinte e três reais).
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EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Fcotrim Assistencia Medica e Interdisciplinar Ltda.
Processo administrativo: 24499/2022
Objeto: Locação de UTI Móvel para transporte de paciente.
Valor: R$ 7.994,00 (sete mil, novecentos e noventa e quatro reais).

EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitaçao

Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Me
Processo administrativo: 23085/2022
Objeto: Prestação de serviços de realização de exame.
Valor: R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 989/2022)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CLAUDIO L. SILVA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ME.
Processo Primitivo nº: 24.290/2022
Pregão Eletrônico nº: 027/2021
Objeto: Cabines de banheiros químicos e cabines de banheiros químicos 
para pessoas com necessidades especiais destinados a atender a eventos 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Valor: R$ 4.092,00 (Quatro mil e noventa e dois reais)

EXTRATO DE CONTRATO
(Contrato nº 987/2022)

Partes: 
Contratante: Prefeitura Municipal de Valença-RJ.
Contratado: CLAUDIO L. SILVA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ME.
Processo Primitivo nº: 24.049/2022
Pregão Eletrônico nº: 027/2021
Objeto: Cabines de banheiros químicos e cabines de banheiros químicos 
para pessoas com necessidades especiais destinados a atender a eventos 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Valor: R$ 4.092,00 (Quatro mil e noventa e dois reais)

EXTRATO DE CONT  RATO
Partes: 
Contratado: Eliandra Maraisa Lobo
Processo Administrativo  nº: 21.468/2022
CNPJ: 27.484.795/0001-07
Objeto: Aquisição de serviço de cronometragem para atender as etapas 
VTR 2022.
Empenho nº: 5076/2022  
Valor: R$ 3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais). 

AVISO DE DISPENSA EL ETRÔNICA Nº 008/2022

Processo Administrativo nº: 18.668/2022
Objeto:  O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para  compra por dispensa de licitação de serviço gráfi co 
para atender as necessidades do Departamento de Controle, Cadastro e 
Arrecadação.    
Tipo de compra: Menor preço.
Data e hora da abertura da dispensa: Dia 05 de outubro de 2022 às 08:00
Local: www,comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirado do Aviso: O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site 
da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br); www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.

Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2022

Processo Administrativo nº: 20.957/2022
Objeto:  O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para compra por dispensa de licitação de impressora, 
destinada a atender as necessidades da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Deputado Luíz Pinto.                                                                                      
Tipo de compra: Menor preço.
Data e hora da abertura da dispensa: Dia 06 de outubro de 2022 às 08:00
Local: www,comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirado do Aviso: O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site 
da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br); www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.

Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras

DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA EL ETRÔNICA Nº 010/2022

Processo Administrativo nº: 22.395/2022
Objeto:  O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para  
 Aquisição de serviço gráfi co para atender a XII Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se no dia 11 de novembro 
de 2022, na UNIFAA – Centro Universitário de Valença, que se localiza na 
Rua Sargento Vitor Hugo, nº 161, no horário de 08:00 às 17:00h.
Tipo de compra: Menor preço.
Data e hora da abertura da dispensa: Dia 07 de outubro de 2022 às 08:00
Local: www,comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirado do Aviso: O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site 
da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br); www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.

Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras
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AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 011/2022

Proce sso Administrativo nº: 22.215/2022
Objeto:  O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para compra por dispensa de licitação de serviço de coffee 
breack, destinado ao encerramento do Curso do Senai, que será realizado 
no dia 14 de outubro de 2022.    
 Tipo de compra: Menor preço.
Data e hora da abertura da dispensa: Dia 10 de outubro de 2022 às 08:00
Local: www,comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirado do Aviso: O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site 
da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br); www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.

Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2022

Processo Administrativo nº: 18.775/2022
Objeto:  O objeto da presente Dispensa Eletrônica é a escolha da proposta 
mais vantajosa para compra por dispensa de licitação de material destinado 
a Casa Municipal da Criança e do Adolescente.    
Tipo de compra: Menor preço.
Data e hora da abertura da dispensa: Dia 11 de outubro de 2022 às 08:00
Local: www,comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras
Retirado do Aviso: O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site 
da Prefeitura Municipal de Valença-RJ (www.valenca.rj.gov.br); www.
comprasgovernamentais.gov.br; www.gov.br/compras 
Informações: (24) 2453.2792 – e-mail: compraspmv@gmail.com
Horário: 12:00 às 17:00 horas.

Vanessa Cristina Pereira Fraga
Diretora do Departamento de Compras

PORTARIA

PORTARIA PMV, Nº. 399, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

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 no processo administrativo nº. 
25114/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, a partir desta data, o (a) servidor (a) 
JEFFERSON DA S. PEREIRA SABINO, matrícula n°. 211.491, para 
atuar como fi scal de contrato referente ao processo administrativo nº. 
25114/2022, e como seu substituto o (a) servidor (a) Julio Cesar de 
Almeida Pinto, matrícula nº. 211.195.

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, 28 de setembro de 2022.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito 

DECRETO

DECRETO Nº. 164, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

“Dispõe sobre a regulamentação do processo 
administrativo de Regularização Fundiária 
Urbana - Reurb no âmbito do Município de 
Valença/RJ 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 Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 
e no Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, e,

         CONSIDERANDO, a necessidade de instituir no município 
de Valença normas e procedimentos aplicáveis aos processos de 
regularização fundiária urbana - REURB, abrangendo medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 
ocupantes, nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e 
no Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018;

               CONSIDERANDO, que no Município de Valença existem áreas 
aptas à regularização fundiária mediante os procedimentos estabelecidos 
pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017;

             CONSIDERANDO, que constituem objetivos da REURB: identifi car 
os núcleos urbanos informais, organizá-los e assegurar a prestação de 
serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar a qualidade de 
vida; ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, 
de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos 
urbanos informais, a serem posteriormente regularizados; promover 
a integração social e a geração de empregos e renda, e, concretizar o 
princípio constitucional da efi ciência na ocupação e no uso do solo;

                CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar a aplicação da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que em seu texto preceitua 
que deverá ser regulamentada por ato do Poder Executivo Municipal;

DECRETA

                Art. 1º. Ficam estabelecidas no âmbito do Município de Valença, 
normas complementares, critérios e procedimentos administrativos para a 
aplicação das normas gerais e dos procedimentos nacionais aplicáveis a 
regularização fundiária urbana  (Reurb), prevista no Título II, da Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e no Decreto Federal nº 9.310, de 15 de 
março de 2018, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais 
e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

CAPÍTULO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA REURB

Seção I
 Do Requerimento para a Regularização Fundiária

Art. 2º. Os pedidos de instauração de regularização fundiária 
– Reurb de iniciativa particular deverão ser protocolados no Município 
de Valença através de requerimento formal à Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento Urbano, que providenciará a abertura de processo 
administrativo próprio e, após análise da documentação apresentada, 
remeterá o pedido para apreciação da Comissão de Regularização 
Fundiária, que verifi cará tecnicamente a viabilidade para a regularização 
fundiária proposta. 

§ 1º. O requerimento mencionado no caput deste artigo deverá 
estar acompanhado da seguinte documentação, apresentado em via física 
e formato digital:

I – cópia atualizada da matrícula imobiliária onde o núcleo urbano 
informal encontra-se inserido, expedida por Cartório de Registro de 
Imóveis competente;

II – planta do perímetro do núcleo urbano informal, com 
demonstração das matrículas imobiliárias incidentes, suas medidas 
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http://www.gov.br/compras
mailto:compraspmv@gmail.com
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perimetrais e indicação dos confrontantes;
III – levantamento planialtimétrico e cadastral do núcleo informal, 

georreferenciado, subscrito por profi ssional competente, acompanhado 
de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), demonstrando as unidades, as 
construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográfi cos, 
a indicação da infraestrutura existente “in loco” e os demais elementos 
caracterizadores do núcleo informal a ser regularizado;

IV – estudo preliminar das desconformidades e da situação 
jurídica, urbanística e ambiental;

V – apresentação de “Estudo Socioeconômico” de todos os 
benefi ciários da Reurb, juntamente com listagem de todos os benefi ciários;

VI– comprovante de que a ocupação já estava consolidada na data 
de 22 de dezembro de 2016, sendo aceito, para este fi m, documentos, 
fotografi as ou qualquer outro meio hábil que comprove que a ocupação era 
consolidada na data referida.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Obras e a Comissão de Regularização 
Fundiária fi cam autorizadas a solicitar documentação complementar do 
requerente para melhor análise do pedido, caso necessário.

 Art. 3º. Os benefi ciários do imóvel objeto da regularização fundiária 
deverão apresentar os seguintes documentos perante a Comissão de 
Regularização Fundiária, quando notifi cados:

 I – RG e CPF;
II – Comprovante do estado civil;
III – Comprovante de residência;
IV – Comprovante da aquisição da posse do imóvel;
            
Parágrafo Único. A comprovação de residência e de posse poderá 

ser feita por meio da apresentação de contratos de compra e venda, 
recibos, carnês de IPTU, contas emitidas por empresas prestadoras 
de serviços públicos, declarações emitidas por instituição de ensino ou 
unidade de saúde, entre outros documentos.

           
Art. 4º. O pedido de regularização fundiária poderá ser realizado 

pelos legitimados elencados no artigo 14 da Lei Federal nº 13.465, de 11 
de julho de 2017, observadas, também, as disposições deste ato, inclusive 
instruído com o requerimento e documentos previstos no art. 2º, caput e 
§1º deste Decreto. 

            
Art. 5º. O Município terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias 

a contar da data do protocolo, para analisar o pedido de regularização 
fundiária, classifi car e fi xar uma das modalidades de Reurb e decidir pelo 
deferimento ou indeferimento da instauração da Reurb.

§ 1º. Nos casos de pedidos, eventualmente, protocolados em 
momento anterior à publicação desse Decreto, o prazo acima mencionado 
começa a contar a partir da publicação no órgão ofi cial desse ato normativo.    

             
§ 2º. Na hipótese de indeferimento do pedido de instauração da 

Reurb, o mesmo será motivado, devendo a Comissão de Regularização 
Fundiária indicar as medidas a serem adotadas com vistas à reformulação 
do requerimento ou para a realização de novo pedido.

             
§ 3º. Sendo deferido o pedido de instauração da Reurb, será 

exigido do requerente, a complementação da documentação para dar 
prosseguimento ao processo, conforme disposto neste Decreto. 

             
 § 4º. O Município dará publicidade da decisão de que trata o caput 

do presente artigo.
       
Art. 6º. A regularização fundiária poderá ser instaurada também de 

ofício pelo Município, sendo publicizada sua decisão.

Art. 7º. Fica autorizado a qualquer legitimado para requerer a Reurb, 
individual ou coletivamente, diretamente, ou por meio de cooperativas 
habitacionais, associação de moradores, fundações, organizações sociais 
ou da sociedade civil de interesse público, outras associações civis que 
tenham por fi nalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou 
regularização fundiária ou, ainda, entidades prestadoras de serviço social 
sem fi ns lucrativos, a possibilidade de contratar empresas especializadas 
e/ou profi ssionais liberais devidamente habilitados em seus conselhos, 
que desenvolvam e realizem o processo de regularização fundiária das 
áreas para o qual foram contratados.

Seção II
Das Modalidades de Regularização Fundiária 

Art. 8º. Nos termos da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 
2017, a Reurb é compreendida em duas modalidades, a regularização 
fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse 
específi co, sendo adotadas as seguintes defi nições:

I – Reurb de Interesse Social (REURB-S): regularização fundiária 
aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente 
por população de baixa renda, cujo limite de renda bruta familiar não 
exceda a 3 (três) salários mínimos nacional.

II – Reurb de Interesse Específi co (REURB-E): regularização 
fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população 
não qualifi cada como de “baixa renda”, ou seja, cujo limite de renda bruta 
familiar ultrapasse o limite previsto no inciso I do presente artigo.

§ 1º. A classifi cação da modalidade de regularização fundiária será 
feita pela Comissão de Regularização Fundiária do Município, quando da 
análise e processamento do requerimento de Reurb.

§ 2º. Considera-se entidade familiar, para os fi ns deste Decreto, 
toda comunhão de vida instituída com a fi nalidade de convivência familiar 
e que se mantém pela contribuição dos membros residentes no imóvel.

 § 3º. Entende-se por renda bruta familiar, a soma dos rendimentos 
brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da entidade 
familiar, maiores de dezesseis anos, excluindo-se os rendimentos 
concedidos por programas ofi ciais de transferência de renda e benefícios 
assistenciais.

Art. 9º. No mesmo núcleo urbano informal poderão existir as duas 
modalidades de Reurb, conforme prevê o art. 5º, § 4º do Decreto Federal 
nº 9.310, de 15 de março de 2018.

Parágrafo único. A classifi cação da modalidade visa 
exclusivamente à identifi cação dos responsáveis pela implantação ou 
adequação das obras da infraestrutura essencial e ao reconhecimento do 
direito à gratuidade das custas e dos emolumentos notariais e registrais em 
favor daqueles a quem for atribuído o domínio das unidades imobiliárias 
regularizadas.

  Art. 10. Na Reurb-E, a regularização fundiária será realizada e 
custeada integralmente por seus potenciais benefi ciários ou requerentes 
privados.

Seção III
Da aprovação da REURB

  Art. 11. O procedimento administrativo da Reurb no Município de 
Valença será regido obedecendo às fases estabelecidas pela Lei Federal 
nº 13.465, de 11 de julho de 2017, assim defi nidas:

  I – requerimento dos legitimados ou decisão de ofício pela 
administração pública para a instauração da Reurb;

    II – processamento administrativo do requerimento, no qual será 
conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o 
imóvel e dos confrontantes;

   III – elaboração do projeto de regularização fundiária;
   IV – saneamento do processo administrativo;
   V – decisão da autoridade competente, mediante ato formal, ao 

qual se dará publicidade;
  VI – expedição da Certidão de Regularização Fundiária - CRF 

pelo Município; e,
VII – registro da CRF e do projeto de regularização fundiária 

aprovado perante o ofi cial do cartório de registro de imóveis em que se 
situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada.

Parágrafo Único – O registro imobiliário, objeto da regularização 
fundiária, não importa no reconhecimento da regularidade do projeto 
estrutural residencial e, respectiva, construção. 

Art. 12. Deferido o requerimento inicial e instaurada a Reurb, para 
o processamento, aprovação e expedição da Certidão de Regularização 
Fundiária, deverão ser apresentados pelo requerente os demais projetos, 
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plantas, estudos, memoriais e documentos exigidos pela Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017, em especial os elencados nos artigos 35 
e 36, e outros que poderão ser indicados pela Comissão de Regularização 
Fundiária, os quais passarão a integrar o processo de regularização 
fundiária em andamento.

Art. 13. Recebida toda a documentação mencionada no artigo 
anterior, os projetos urbanístico e ambiental serão remetidos para análise 
e aprovação prévia pelos órgãos municipais competentes.

Parágrafo único – Caso os projetos apresentados não sejam 
aprovados, o requerente será cientifi cado para proceder com as 
adequações necessárias, no que couber.

Art. 14. Aprovados os projetos urbanístico e ambiental pelos 
órgãos competentes do Município, caberá à Comissão de Regularização 
Fundiária a análise da regularidade do projeto, das notifi cações e a 
concordância fi nal com projeto de regularização fundiária proposto.

§ 1º. A concordância mencionada no caput do artigo será feita 
através de parecer fundamentado e conclusivo, assinado por todos 
os membros que compõem a Comissão de Regularização Fundiária, 
recomendando à autoridade competente a aprovação ou não do projeto 
de regularização fundiária proposto e a respectiva expedição da Certidão 
de Regularização Fundiária.

 § 2º. A decisão da autoridade competente será feita mediante ato 
formal, do qual se dará publicidade e onde constarão as responsabilidades 
das partes envolvidas, caso o projeto seja aprovado.

 Art. 15. Na regularização fundiária de que trata este Decreto, fi cam 
dispensadas as exigências legais previstas em regulamentos municipais 
vigentes, concernentes às dimensões mínimas de lotes, testadas, 
gabaritos das ruas, percentual e dimensões das áreas destinadas ao uso 
público, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilícios defi nidos 
em regulamento próprio, nos termos do § 1º do art. 11 da Lei Federal nº 
13.465, de 11 de julho de 2017.

Parágrafo único - O projeto de regularização fundiária deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada, para defi nir 
parâmetros urbanísticos, edilícios e ambientais específi cos.

 Art. 16. Para fi ns da Reurb, fi cam dispensadas a desafetação e as 
exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 13.465, 
de 11 de julho de 2017.

Art. 17. Os núcleos urbanos informais que porventura estiverem 
localizados total ou parcialmente em áreas de preservação permanente, 
área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção 
de mananciais ou, ainda, com alguma restrição ambiental, poderão 
ser regularizados desde que estudo técnico demonstre a melhoria das 
condições ambientais em relação à situação atual, devendo ser observado 
o previsto no § 2º do art. 11 da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 
2017.

 Parágrafo único - O estudo mencionado no caput deste artigo será 
analisado e aprovado pelo órgão municipal competente, que comunicará 
ao requerente a necessidade de adequação do estudo apresentado, caso 
necessário.

Art. 18. Existindo no núcleo urbano informal objeto de Reurb, 
unidades desocupadas, não comercializadas e terrenos livres que não 
possuam benefi ciário defi nido, tais áreas deverão preferencialmente ser 
destinadas no projeto de regularização fundiária como áreas públicas, para 
uso comunitário, áreas verdes e outros usos de interesse do Município e 
da comunidade benefi ciada, sem prejuízo da aplicação do art. 52, caput e 
parágrafos do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018.

Art. 19. A regularização fundiária de núcleos urbanos informais 
constituídos por unidades imobiliárias de usos não residências, poderá ser 
feita por meio da Reurb-E.

Parágrafo único – Consideram-se unidades imobiliárias não 

residenciais, para os fi ns deste Decreto, os imóveis utilizados para o 
desenvolvimento de atividades comerciais, industriais, mistas, religiosas, 
prestação de serviços, dentre outras que atendam aos objetivos da Reurb.

Seção IV
      Da Certidão de Regularização Fundiária – CRF

Art. 20. A Certidão de Regularização Fundiária - CRF é o 
documento expedido pelo Município ao fi nal do procedimento da Reurb, 
que acompanhará o projeto de regularização fundiária aprovado e conterá, 
no mínimo, as seguintes informações:

I – o nome do núcleo urbano regularizado;
II – a localização do núcleo urbano regularizado;
III – a modalidade da Reurb;
IV – os responsáveis pela execução das obras e serviços 

constantes no termo de compromisso;
V – a indicação numérica de cada unidade regularizada, quando 

possível;
VI – no caso da legitimação fundiária e da legitimação de posse, 

a listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, com a 
devida qualifi cação destes e dos direitos reais que lhe foram conferidos.

Art. 21. A Certidão de Regularização Fundiária – CRF será 
assinada pela autoridade municipal competente, sendo o requerente 
comunicado para fazer a retirada da mesma a fi m de dar encaminhamento 
aos atos de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1º. O requerente da Reurb deverá seguir o rito do art. 42 e 
seguintes da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, para efetuar o 
registro do parcelamento proveniente da regularização fundiária.

 § 2º. Procedido com o registro, o Município deverá ser informado 
através da matrícula atualizada do imóvel, emitida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis.

Art. 22. Fica dispensado da apresentação do projeto de 
regularização fundiária aprovado, nos casos de Reurb em que a Certidão 
de Regularização Fundiária – CRF for expedida apenas para promover 
a titulação fi nal dos benefi ciários de núcleos urbanos informais já 
regularizados e registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Art. 23. Em caso de falecimento de um dos cônjuges ou de 
pessoa convivente em união estável, benefi ciários da Reurb, a Certidão 
de Regularização Fundiária será expedida apenas em nome do cônjuge 
ou companheiro viúvo, com anuência dos eventuais fi lhos, desde que 
atendidas às condições de legitimado.

Art. 24. Fica autorizada a expedição da CRF no nome de apenas 
um dos benefi ciários da Reurb, caso o mesmo tenha separado, divorciado 
ou dissolvido união estável durante o processo de regularização fundiária 
e desde que o imóvel possuído não tenha sido arrolado na partilha, ou, 
ainda, não tenha sido realizada a mesma, sendo aceito, neste caso, 
declaração de desistência por parte do outro cônjuge ou companheiro. 

Art. 25. Na aquisição da posse advinda dos pais e exercida no 
momento da expedição da Certidão de Regularização Fundiária por um ou 
mais fi lhos, será necessária a anuência dos demais herdeiros para que a 
CRF seja expedida em favor daqueles que atualmente estão na posse do 
imóvel objeto da regularização fundiária. 

            Parágrafo Único – Será concedido prazo de 30 dias para a juntada 
da declaração de anuência. Caso não ocorra, será expedida em favor do 
espólio. 

Art. 26. As unidades não edifi cadas, mas que já tenham sido 
comercializadas a qualquer título, terão as Certidões de Regularização 
Fundiária emitidas em nome dos adquirentes.

Seção V
Da Comissão de Regularização Fundiária

Art. 27. Objetivando contribuir com o procedimento administrativo 
e andamento dos processos de regularização fundiária - Reurb no âmbito 
municipal, fi ca criada a Comissão de Regularização Fundiária, que será 
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constituída, preferencialmente, pelos seguintes membros:
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras e 

Planejamento Urbano;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Serviço 

Público;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
V – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
VI – 01 (um) profi ssional com formação superior em Serviço Social.
§ 1º. A Comissão de Regularização Fundiária será instituída e 

nomeada através de Portaria Municipal.

§ 2º. A Comissão de Regularização Fundiária terá um Presidente 
que coordenará os trabalhos, a ser eleito pelos demais membros.

Art. 28. São atribuições da Comissão de Regularização Fundiária:
I – analisar a viabilidade técnica dos requerimentos de regularização 

fundiária protocolados, classifi car a sua modalidade e manifestar-se pela 
instauração ou não da Reurb, através de parecer fundamentado; 

II – auxiliar nos procedimentos de regularização fundiária 
executados pelo Município, fornecendo orientação, suporte e apoio 
técnico, sempre que solicitado;

III – produzir os atos administrativos correspondentes e 
necessários ao andamento dos processos de Reurb;

IV – verifi car e atestar a existência de núcleo urbano informal 
consolidado até 22 de dezembro de 2016; 

V – mediar eventuais confl itos que surgirem no transcorrer dos 
processos de Reurb;

VI – elaborar relatório fi nal de cada processo de Reurb e emitir 
parecer único e conclusivo a fi m de subsidiar a emissão da Certidão de 
Regularização Fundiária – CRF pela autoridade competente;

VII – atestar o recebimento das obras de infraestrutura essencial 
e das compensações urbanísticas e ambientais previstas no projeto 
urbanístico e no termo de compromisso, após o relatório da Secretaria 
competente;

VIII – manter informado o Prefeito Municipal no que tratar de 
Regularização Fundiária – Reurb no âmbito municipal;

IX – propor a abertura dos processos de regularização fundiária de 
iniciativa do Município.

Art. 29. A Comissão de Regularização Fundiária poderá solicitar 
a qualquer órgão ou entidade municipal, material, informações, estudos, 
apoio e orientações necessárias à realização de suas tarefas.

 CAPÍTULO II
      DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

  Seção I
 Da Reurb em Áreas Públicas

  Art. 30. O Município de Valença promoverá prioritariamente a 
regularização fundiária nas áreas públicas de sua propriedade, cabendo 
ao Poder Público Municipal, nos casos de Reurb-S, o desenvolvimento e 
custeio de todo o processo de regularização fundiária e implantação da 
infraestrutura essencial.

 § 1º. O Município poderá atuar na regularização fundiária de 
áreas privadas, nos casos em que existir acordo ou determinação judicial 
para tanto e em núcleos urbanos informais privados classifi cados como de 
interesse social – Reurb-S, conforme interesse, disponibilidade e critérios 
previstos neste Decreto.

§ 2º. O critério para atuação do Município nos requerimentos de 
Reurb protocolados por particulares e classifi cados como Reurb-S, que 
necessitem do suporte técnico do Município para elaboração, execução 
e aprovação da Reurb, obedecerão à ordem de recebimento do pedido, 
considerando-se a data do protocolo.

§ 3º. Fica facultado aos requerentes benefi ciários de Reurb-S 
residentes em áreas públicas ou privadas, promoverem as suas próprias 
expensas, os projetos e demais documentos e estudos necessários 
à aprovação da Reurb, na hipótese de não aguardarem a demanda de 
trabalho e atendimento por parte do Município, através de empresas 

especializadas e/ou profi ssionais liberais devidamente habilitados em 
seus conselhos, que desenvolvam e realizem o processo de regularização 
fundiária das áreas para o qual foram contratados. 

Art. 31. Na regularização fundiária de interesse específi co – 
Reurb-E em área pública, além do valor devido pelo respectivo lote, serão 
cobrados também dos benefi ciários eventuais custos de projetos e de 
infraestrutura essencial instalada sobre a área pública.

Parágrafo único - Fica facultado aos requerentes benefi ciários 
de Reurb-E residentes em áreas públicas, promoverem as suas próprias 
expensas, os projetos e demais documentos e estudos necessários 
à aprovação da Reurb, na hipótese de não aguardarem a demanda de 
trabalho e atendimento por parte do Município, através de empresas 
especializadas e/ou profi ssionais liberais devidamente habilitados em 
seus conselhos, que desenvolvam e realizem o processo de regularização 
fundiária das áreas para o qual foram contratados. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 32. Para fi ns de prioridade de tramitação, no âmbito do 
Município de Valença, fi ca, desde já, estabelecida a seguinte ordem de 
processamento:

 I – Loteamento do Bairro Vadinho Fonseca;
 II – Loteamento do Bairro Campo Alegre;
 III – Loteamento do Bairro Duque de Caxias.
§1º. Eventuais requerimentos inaugurados por iniciativa de 

particulares, serão analisados pela Comissão no prazo de 180 dias. Se 
procedentes, terão tramitação suspensa e entrarão na ordem acima 
descrita. 

§2º. Será considerado, para esse fi m, a data do protocolo perante 
a Administração pública local.

 Art. 33. Fica autorizado, em âmbito administrativo, o cadastramento 
provisório de negócios jurídicos realizados entre particulares em imóveis 
situados nos bairros acima listados, ainda que exista impeditivos 
provenientes de outros Decretos municipais. 

Parágrafo Único – Referido cadastro terá validade até o fi m dos 
processos de regularização respectivos. 

Art. 34. Os comércios, serviços, indústrias, templos religiosos e 
demais usos não residenciais existentes em áreas com projeto de Reurb 
em andamento, para regularização de sua atividade, deverão observar 
a legislação tributária, urbanística, sanitária, segurança e estabilidade 
das edifi cações, além de outras normas que regem a atividade ou o uso 
pretendido, fi cando sujeitas também a licenciamento ou autorização dos 
órgãos competentes em quaisquer esferas da federação, após a conclusão 
do processo de Reurb.

Art. 35. Os casos omissos no presente Decreto serão resolvidos 
pela Comissão de Regularização Fundiária, observadas as disposições da 
Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e Decreto Federal nº 9.310, 
de 15 de março de 2018.

Art. 36. As despesas decorrentes deste decreto, correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

 Art. 37. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

   Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2022.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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DECRETO Nº. 165, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
         

“Altera e substitui o Decreto Nº 103 de 28 de 
junho de 2018, Decreto Nº 001 de 01 de janeiro 
de 2021, Decreto Nº 175 de 21 de outubro de 
2021, que cria e a Comissão Permanente 
de Licenciamento Ambiental – COPLAM, 
órgão colegiado integrante da estrutura de 
licenciamento da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Valença/RJ, e ainda 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 Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, em especial os arts. 23 e 24;

Considerando a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, 
que “Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente”, estabelecendo 
o licenciamento ambiental como instrumento de sua política;

Considerando a Lei Complementar Federal nº 140 de 08 de 
dezembro de 2011, dada a cooperação entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação das fl orestas, da fauna e da 
fl ora, que deu autonomia aos Municípios para licenciamento Ambiental;

Considerando a Resolução CONEMA Nº 42 de 17 de agosto 
de 2012, que dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar 
impacto ambiental local, fi xa normas gerais de cooperação federativa nas 
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 
ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme 
previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e dá outras providências;

Considerando o Código Ambiental de Valença nº 2.778 de 05 
de maio de 2014, alterado pela Lei nº 2.902 de 2016, que tornou legal 
o Licenciamento Ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

Considerando a edição da Lei Complementar nº. 208, de 12 
de abril de 2018, onde alterou a redação original do art. 138, da LC nº. 
28/1999, passando a constar que “a gratifi cação relativa ao exercício 
em órgão de deliberação coletiva, sendo fi xada por ato próprio do 
Chefe do Poder Executivo, através de Decreto municipal, bem como a 
vigência da lei supra, com a publicação no Boletim Ofi cial Edição Nº. 948, 
de 17/04/2018;

Considerando ainda o Decreto Nº 40.793 de 05 de junho de 
2007, Decreto Nº 40.980 de 15 de outubro de 2007, Decreto Nº 42.050 de 
25 de setembro de 2009, Decreto Nº 42.159 de 02 de dezembro de 2009, 
Decreto no 42.440 de 30 de abril de 2010, Decreto Nº 46.890 de 23 de 
dezembro de 2019, entre OUTRAS legislações inerentes ao tema em tela,

DECRETA

Art. 1º - Fica instituída, a Comissão Permanente de Licenciamento 
Ambiental - COPLAM, vinculada e subordinada diretamente à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SMMA, com o objetivo primordial de 
coordenar e executar o licenciamento ambiental de empreendimentos 
e atividades de impacto ambiental local, dentre outras transcritas no 
presente.

§ 1º - A comissão será permanente e funcionará por tempo 
indeterminado, sendo órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo, 
vinculado à Secretaria de Meio Ambiente de Valença.

§ 2º - O trabalho a ser desenvolvido pela comissão consiste na 

análise e discussão dos processos administrativos ambientais estratégicos, 
de forma que os integrantes possam trazer diferentes expertises e possam 
viabilizar maior integração e tecnicidade nos processos, visando mitigar os 
possíveis danos ambientais provocados pelo desenvolvimento econômico 
e social no Município.

Art. 2º - Para efeito deste Decreto, entende-se por Licenciamento 
Ambiental o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades 
ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar 
degradação ambiental.

Art. 3º - Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os 
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, que constam no anexo 
I do Decreto Estadual nº 44.820 de 02 de junho de 2014.

Art. 4º - A Comissão será composta pelos servidores da 
municipalidade, sendo que, dentre o corpo técnico deverá ser composto 
de pelo menos 50% de funcionários efetivos do quadro municipal.

Parágrafo único: Os representantes da Comissão serão 
designados em PORTARIA específi ca, publicada pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º - A Equipe Técnica da Comissão Permanente de 
Licenciamento Ambiental – COPLAM, deverá possuir formação acadêmica 
de nível superior, de acordo com a Resolução do CONEMA nº 42 de 17 
de agosto de 2012 (ANEXO I – EQUIPE TÉNICA) e Conselho Estadual 
do Meio Ambiente, sendo a mesma composta de pelo menos 6 (seis) 
servidores e o máximo de 8 (oito), mais o Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, sendo estes pertencentes ao quadro funcional do Município.

§ 1º - O Secretário Municipal de Meio Ambiente em exercício 
será automaticamente intitulado como Presidente da Comissão, sendo 
que o mesmo instituirá um membro da comissão como 1º secretário, para 
que o mesmo reporte ao Presidente da Comissão possíveis demandas, 
etc.

§ 2º - Os servidores do quadro efetivo e/ou Comissionado da 
Prefeitura, mesmo de nível médio, poderão fazer parte da COPLAM, 
desde que possuam formação superior nas áreas especifi cadas pela 
RESOLUÇÃO do CONEMA nº 42 de 17 de agosto de 2012.

Art. 6º - São atribuições da COPLAM:

I – coordenar e executar o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local;

II – articular-se com órgãos Municipais, Estaduais e Federais, 
como o IBAMA e INEA, sempre que necessário;

III – reunir-se obrigatoriamente (os membros da comissão) 
pelo menos 2 (duas) vezes por semana para planejamento, capacitação 
permanente e execução de atividades relacionadas ao licenciamento 
ambiental do Município, incluindo-se análise de processos, reuniões com 
empreendedores e vistoria de campo, sem prejuízo do serviço de seu 
cargo público;

IV – fazer deliberações que atendam as peculiaridades do 
Município de Valença;

V – celebrar o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), 
conforme legislações pertinentes, como o artigo 79 da Lei 9605/98 e, no 
que couber, as demais bases normativas estaduais, bem como a Instrução 
Normativa nº 4, de 21 de fevereiro de 2020, Norma para elaboração e 
controle de TAC – NA-5.001.R-0, onde a celebração de um TAC pode 
fundamentar-se em três dispositivos legais: 

a) art. 101, da Lei Estadual nº 3.467/00 – nas hipóteses de 
suspensão da efi cácia de infração ambiental; 

b) art. 5º, § 6º, da Lei Federal nº 7.347/1985 – nas hipóteses em 
que se vise a evitar a propositura ou encerrar Ação Civil Pública em curso; 

c) art. 79-A, da Lei Federal nº 9.605/98 – nas hipóteses de risco 
ou iminência de danos ambientais;

d) bem como demais legislações pertinentes ao assunto em tela.
VI – cumprir com todas as obrigações de uma comissão de 
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licenciamento, no que se refere ao cumprimento de legislações, relatórios, 
responder perante aos órgão deliberativos sempre que necessário, etc.

Art. 7º - Será concedida aos membros da COPLAM, designados 
em PORTARIA publicada pelo Prefeito Municipal, conforme o art. 4º deste 
Decreto, a gratifi cação do “JETON”, pela efetiva participação nas reuniões.

§1º - Excetua-se da previsão do caput deste artigo, o servidor 
ocupante do Cargo de Presidente da Comissão/Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, que não perceberá a gratifi cação do “JETON”.

§2º – O valor do “JETON” corresponde a (01) uma Unidade Fiscal 
de Valença - UFIVA por reunião, pago mensalmente, em conformidade com 
o artigo 138 da Lei 28 de 28 de setembro de 1999 c/c Lei Complementar 
nº. 208, de 12 de abril de 2018.

§3º - Sem prejuízo do número mensal necessário ao bom 
andamento dos serviços, o “JETON” será atribuído a, no máximo, 07 (sete) 
reuniões por mês. 

§4º - Os valores percebidos a título de “JETON”, não incorporam 
e nem integram os vencimentos dos servidores, para nenhum efeito.

§5º - A critério do Chefe do Poder Executivo poderá ser suspenso 
o pagamento da gratifi cação do “JETON”, através de ato próprio.

§6º - O Presidente da Comissão terá que informar, mensalmente, 
a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de 
Fazenda, a participação efetiva dos membros nas reuniões, através de 
relatórios, com vistas à atribuição do valor da gratifi cação de “JETON”, a 
ser consignada em folha de pagamento mensal.

Art. 8º - As despesas decorrentes deste Decreto, correrão a 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
nº. 103, de 28 de junho de 2018 e suas posteriores alterações.

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2022.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 167, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
            

“Decreta Estágio de Alerta em todo o Município 
de Valença, 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 os termos do processo administrativo nº. 

25174/2022;

CONSIDERANDO a aproximação do período de chuvas e seca, 
que se estenderá até o mês de março vindouro;

CONSIDERANDO que, em razão disso, deve a administração 
pública municipal tomar as providências necessárias para agir prontamente 
em qualquer urgência decorrente das precipitações pluviométricas 
anormais e queimadas irregulares (criminosas ou de origem natural), que 
ocorrem frequentemente no período, e ainda;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Executivo adotar as 
providências preventivas e defensivas para reduzir ao mínimo os efeitos 
das anormalidades que se verifi carem;

DECRETA
 
Art. 1º. Fica estabelecido Estágio de Alerta em todo o Município 

de Valença, no período compreendido entre 01 de outubro de 2022 a 31 
de março de 2023.

Parágrafo único: Para atender ao período previsto no caput deste 
artigo, estarão à disposição da Subsecretaria de Defesa Civil todos os 
setores da administração pública municipal, principalmente, as Secretarias 
de Obras e Planejamento Urbano, de Serviços Públicos e de Defesa Civil, 
de Educação, de Agricultura, Pesca e Pecuária, de Meio Ambiente, de 
Assistência Social, de Governo e Administração, que prestarão toda 
assistência necessária às solicitações que lhe forem dirigidas.

Art. 2º. Os senhores Secretários municipais atuarão em 
conjunto com a Subsecretaria de Defesa Civil, na prevenção e atuação 
efetiva em todas as situações que se apresentarem em decorrência das 
anormalidades de que trata este Decreto, inclusive na complementação 
dos assuntos com este relacionados.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2022.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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CONVOCAÇÃO 

 

 

Esta Secretária, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste convocar 

os candidatos classificados no cargo de Professor II do Processo Seletivo n° 

001/SME/2022 da Secretaria Municipal de Educação, para desempenhar a função 

de Professor II, que tenham interesse em ocupar uma das seguintes vagas: 

 

 

 

 Escola Municipal Maria Medianeira, situada à Rua 

Monsenhor Paschoal Librelloto, nº 307, Centro  Distrito de 

Conservatória. 

1 vaga 

 

 

 

A escolha pela vaga será realizada de acordo com a ordem de classificação dos 

candidatos interessados, que deverão comparecer no dia 03 de outubro de 2022, 

às 13h, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Dr. Carneiro de 

Mendonça, n° 139, Centro, Valença - RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endereço: Rua Dr. Carneiro de Mendonça, n° 139  Centro - Valença-RJ  CEP 27.600-000 

Telefones: (24) 2452-0782 / (24) 2453-7402 

e-mail: educacao@valenca.rj.gov.br 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROCESSOS SELETIVOS

mailto:educacao@valenca.rj.gov.br
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Classificação Nº de 
Inscrição Nome Completo Cargo Horário

136º 2157 ROSILENE PAULINO Agente II 13h
137º 589 ALEX DA SILVEIRA MELLO Agente II 13h15min
138º 256 CINTIA DA SILVA VASCONCELOS MACHADO Agente II 13h30min
139º 715 FERNANDA DE ALMEIDA RUFINO Agente II 13h45min
140º 2346 DANIELE TOLENTINO DE CARVALHO Agente II 14h
141º 786 PATRÍCIA INOCÊNCIO DE ALMEIDA Agente II 14h15min
142º 1568 ELISANGÊLA BRANDÃO DE OLIVEIRA Agente II 14h30min
143º 239 VALQUIRIA APARECIDA JOSUE DE OLIVEIRA Agente II 14h45min
144º 1318 TANIA APARECIDA SIQUEIRA Agente II 15h
145º 2224 GIANE BATISTA DA COSTA Agente II 15h15min

Classificação Nº de 
Inscrição Nome Completo Cargo Horário

108º 2005 Monitor 13h15min
109º 2183 Monitor 13h30min
110º 1214 Monitor 13h45min
111º 1966 Monitor 14h

Classificação Nº de 
Inscrição Nome Completo Cargo Horário

186º 2040 Professor II 14h15min
187º 1963 Professor II 14h30min
188º 980 Professor II 14h45min

Classificação Nº de 
Inscrição Nome Completo Cargo Horário

36º 2405 Professor I 
História 15h

37º 109 Professor I 
História 15h15min

Classificação Nº de 
Inscrição Nome Completo Cargo Horário

21º 1960
Professor I 
Educação 

Física
15h30min

20º 285
Professor I 
Educação 

Física
15h45min

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO - 03/10/2022 
(Segunda-feira)
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CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Estado do Rio de Janeiro

EXTRATO
(Contrato Administrativo n.º 011/2022)

Processo Administrativo n.º 709/2022
Contratante: Câmara Municipal de Valença
Contratado:  THAMIRES PAULA SALES CIPOLLONE DIRCEU  ME – CNPJ 13.918.239/0001-97
Objeto: Contratação de uma Empresa que preste serviços de vinculação de conteúdos sobre a Câmara Municipal de Valença: pesquisas históricas, 
documental e biográfi ca, conteúdos gráfi cos, institucionais estáticos(anúncios) visitação da Câmara Tv Câmara, Sessões plenárias, consultoria em 
turismo presencial e on-line. 
Fundamentação legal:   Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
Prazo: De 9/ 09/ /2022 a 31/12/2022
Valor Global: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)

                                        
JOSE REINALDO ALVES BASTOS

Presidente da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CONTRATOS E CONVÊNIOS


