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Atos do Poder Executivo

PORTARIA  PMV, Nº.463, DE 06 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo nº.
3033/2011 e Memorando nº. 059/2011 - SMSPDC/PMV; e

CONSIDERANDO o leilão público de veículos e equipamentos
inservíveis e não-econômicos, a ser realizado pela Secretaria Municipal
de Serviços Públicos e Defesa Civil;

RESOLVE

Art. 1º – DESIGNAR, a partir desta data, as pessoas abaixo
relacionadas para compor a Comissão de Vistoria e Avaliação dos
Veículos e Equipamentos Públicos, constantes no anexo único desta
Portaria:

- Marcus Alexandre de Osório Macedo
- Jorge Luiz Pereira de Medeiros
- Roberto Luis de Souza Ferreira

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

         Gabinete do Prefeito, 06 de julho de 2011.

             Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                     Prefeito

- Camioneta GM/CHEVROLET, 1984/1984, placas AS-5630, chassi

9BG5248PNEC027975, RENAVAN 319899659, cor azul.

Possui motor, cambio, suspensão, rodas, bancos, volante, pneus.

- Patrol Fiatallis FG 140, ano 2002, chassi 10y00727.

Possui motor, caixa de marcha, banco, rodas, pneus, volante, falta

torque, giro e braço de direção.

- Patrol Dresser 140, ano 1990.

Possui motor, caixa de marcha, banco, rodas, pneus.

-Trator Valmet.

Possui motor, caixa de marcha, banco, rodas, pneus.

- Baú Facchini, série 89901, modelo 4500 DP.

- Pick-Up A20, carroceria aberta, Placa KPN 2683, álcool.

Possui motor, caixa de marcha, caixa de direção, rodas, pneus,

vidros laterais, dianteiro e traseiro.

- V W Saveiro, ano 1991/1991, chassi 9BWZZZ30ZMP214642, RENAVAN

313518343, placas LJG-3567, o veículo possui motor, caixa fora do

lugar, suspensão faltando peças, interior incompleto, sem rodas, sem

tapa traseira e sem funcionamento.

- Patrol, DRESSER R 835, chassi N310002N001029, o veículo possui

motor sem funcionamento, possui rodas e suspensão e caixa de

marcha, veículo sem funcionamento.

- Ambulância Chevrolet modelo Ipanema GL, cor branca, ano 1998,

motor gasolina, potência 110HP, chassi 9BGKA356WWB415457, placa

KPN 2726.

ANEXO ÚNICO

Relação dos veículos e equipamentos a serem leiloados

com seus respectivos descritivos:

PORTARIA PMV, Nº. 465, DE 12 DE JULHO DE 2011.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, 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 que dispõe o Processo Administrativo nº.
13314/2011;

RESOLVE:

Art. 1º- DETERMINAR a instauração de sindicância para
apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo de número
13314/2011.

Portatias.........................................................................................págs 15 e 16
Leis.................................................................................................págs 16 à 24
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Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente,
designada pela Portaria nº. 294/2011 a condução dos trabalhos.

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

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

Gabinete do Prefeito, 12 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
 Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 467, DE 14 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, 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;

                                      RESOLVE:

Art. 1º-NOMEAR, a partir do dia 07 de julho de 2011, as pessoas
abaixo relacionadas para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, e que estarão legalmente
compelidos a se fazerem presentes às reuniões por si ou
representados por seus suplentes, conforme Lei Municipal 1.827/99,
alterada pela Lei 2.546/2010:

Representantes da Sociedade Civil:

1- Clube de Desbravadores Fonte de Esperança:
    Titular: Ana Paula Bergmann Furtado Costa;
    Suplente: Alexsander Furtado Costa;

2- Rotary Clube de Valença:
    Titular: Miguel Augusto Pellegrini;
    Suplente: Mario Lucio Joaquim;

3- Congregação das Filhas do Divino Zelo:
    Titular: Irmã Magna Luiza dos Reis;
    Suplente: Irmã Almangelica Nogueira Silva;

4- Instituto de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementações
 Sociais – IDEAIS:
     Titular: Neuza Aparecida Domingos;
     Suplente: Marilda Lopes de Faria Souza;

5- APAE:
     Titular: Gelson Sampaio de Souza;
     Suplente: Evair Santos Silva;

Representantes do Executivo

1-Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico:
      Titular: Maurício César Ferreira Tavares;
      Suplente: Ernani Almeida Barra;

2-Secretaria Municipal de Educação:
      Titular: Regina Celi Assis dos Santos ;
      Suplente: Camila Monteiro Barbieri ;

3-PROJOVEM:
     Titular: Max Andrey Barbosa dos Santos;
     Suplente: Jackeline da Rocha Cunha;

4-Casa da Criança e do Adolescente:
     Titular: Juliana Ribeiro de Souza;
     Suplente: Gustavo Conceição do Nascimento;

5-Centro de Referência Especializado de Assistência Social -CREAS:
     Titular: Francirlaine da Silva Sacramento;
Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer:
     Suplente: Roberto do Nascimento Ávila;

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº
426 de 01 de Junho de 2011.

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

       Gabinete do Prefeito, 14 de Julho de 2011.

            Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                   Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 468, DE 18 DE JULHO DE 2011.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07,
modificada pela Lei nº. 104/09 e Lei Complementar nº. 107/09;

RESOLVE:

Art. 1º- CEDER, a partir desta data, a Srª. PATRÍCIA DE SOUZA
SERAPHIM, servidora efetiva desta Municipalidade, matrícula nº.102555,
para prestar serviços junto a Câmara Municipal de Valença, no Gabinete
do Vereador José Reinaldo Alves Bastos, com ônus para o Município.

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

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

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
 Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 469, DE 18 DE JULHO DE 2011.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, 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,
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CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo n°
12650/2011;

RESOLVE:

 Art. 1º- REMOVER, ex officio e, no interesse da Administração
Pública, a Sra. ELIZÂNGELA RIBEIRO CESAR, servidora efetiva desta
municipalidade, matrícula nº. 102954, para exercer suas atividades
junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de Defesa Civil, a
partir do dia 01 de agosto de 2011.

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

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

        Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2011.

           Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                    Prefeito

PORTARIA  PMV, Nº 470, DE 18 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, 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,

                                     RESOLVE:

Art. 1º- DESTITUIR, a partir desta data, a Sra. RENATA CRISTINA
DA SILVA ROSA CAMPOS CAULO, da função de Curadora da Mostra
Permanente de Artes Plásticas do Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de Valença.

Art. 2º - DESIGNAR, a partir desta data, o Sr. WESLEY ROCHER
MONTEIRO, para exercer a função de Curador da Mostra Permanente
de Artes Plásticas do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de
Valença.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição,
revogadas as disposições em contrário.

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

        Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2011.

             Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                   Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 471, DE 19 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando o Processo Administrativo nº 14310/2011 e os
termos da Lei Complementar nº. 75/07, modificada pela Lei nº. 104/09
e Lei Complementar nº. 107/09;

                                     RESOLVE:

Art. 1º-EXONERAR, a pedido, a partir desta data, a Srª. CLÁUDIA
ELIANE TORRES MONTEIRO, servidora efetiva desta Municipalidade,
matrícula n° 117102, do Cargo Efetivo de Professor I, que vinha
exercendo junto a Secretaria Municipal de Educação.

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

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

      Gabinete do Prefeito, 19 de julho de 2011.

           Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                    Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 472, DE 20 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 13483/
2011;

                                     RESOLVE:

Art. 1º- CREDENCIAR, a partir desta data, o Sr. CARLOS NEVES
VIEIRA, portador do CPF nº. 427.827.757-15, para requerer adiantamento
para cobertura de despesas miúdas e de pronto pagamento da
Subprefeitura do Distrito de Pentagna.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº.
455 de 03 de julho de 2009.

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

        Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2011.

            Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                    Prefeito
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PORTARIA PMV, Nº. 473, DE  20 DE  JULHO DE 2011

O Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula Souza
Guedes, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
necessidade de composição do COMITÊ LOCAL do Plano de Metas e
Compromisso Todos pela Educação,

RESOLVE

Art. 1º – DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados, sob a
coordenação do primeiro, para comporem o COMITÊ local do plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação:

Dilma Dantas Moreira Mazzêo
CPF: 499.303.977-87
Escolarização: Ensino Superior – Licenciatura Plena em Letras

Neolatinas
Secretária Municipal de Educação – Valença/RJ
Rua: Silvina Borges Graciosa, nº. 02 – Centro
Valença-RJ    CEP: 26.600-000

Representante dos Coordenadores ou Supervisores Escolar
– Rita Júlia Domingos de Novaes

Representante dos Conselhos Escolares – Alessandra Maria
de Souza Santos

Representante do Conselho Municipal de Educação – Roberto
Plácido de Almeida

Representante do Conselho Tutelar – Mauro de Souza Couto
Representante dos Professores da Zona Urbana – Guilherme

Castilho da Silva
Representante dos Professores de Zona Rural – Heliane da

Glória Ribeiro Werneck
Representante de Gestão Ambiental (Secretaria de Meio

Ambiente) – Carlos Henrique de Souza
Representantes de Diretores de Escola – Gisele Arieira da

Silva
Representante da Procuradoria Jurídica PMV – Leandro

Vicente Silva
Representante da Equipe Administrativa da Secretária

Municipal de Educação – Patrícia Regina Trindade Queiroga
Representantes da Equipe Pedagógica da Secretaria

Municipal de Educação:
••••• Maria Lúcia Rosa Rodrigues
••••• Regina Celi Assis dos Santos
••••• Luciana Guedes Pecoraro

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

            Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                    Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 474, DE 28 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07,
modificada pela Lei nº. 104/09 e Lei Complementar nº. 107/09;

                                                   RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, a partir do dia 01 de agosto de 2011, o Sr.
VICTOR EMANUEL COUTO, para exercer o Cargo Comissionado de
Subsecretário de Esporte e Lazer, Símbolo CC5, junto a Secretaria
Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer.

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

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
    Prefeito

PORTARIA PMV, Nº 475, DE 28 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos da Lei Complementar nº. 75/07,
modificada pela Lei nº. 104/09 e Lei Complementar nº. 107/09 e
Processo Administrativo nº 14752/2011;

                                     RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR, a partir desta data, as pessoas abaixo
relacionadas para compor a Comissão Permanente para a Criação de
Unidades de Conservação – UC – dentro do território do Município,
visando à preservação ambiental das áreas em potencial, bem como
os fragmentos de matas existentes, tendo como conseqüência o
aumento da arrecadação do ICMS VERDE:

- José Ailton de Paiva - Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca,
Pecuária e              Meio Ambiente;

- Carlos Henrique de Souza – Gerência de Gestão Ambiental;
- Marcus Vinícius da Silva Gomes – Gerência de Projetos.

             Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial
a Portaria nº 691, de 07 de dezembro de 2009.

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

         Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
 Prefeito
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DECRETO Nº. 130, DE 05 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para atender as despesas assim
codificado:

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 133, DE 05 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para atender as despesas assim
codificado

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Secretaria de Meio ambiente realiza reunião sobre o
controle dos resíduos e óleo vegetal produzidos na Festa

de Nossa Senhora da Glória

Preocupado com o impacto ambiental causado pelos

resíduos sólidos, úmidos e óleo vegetal, produzidos na Festa da

Glória, o governo municipal através sub-secretaria de meio

ambiente realizou no último dia 28 de julho reunião para tratar

da destinação desse material.

Quanto ao óleo vegetal utilizado pelos barraqueiros, foi

feita uma parceria com o Lar Meimei, que desenvolve projeto

ambiental de coleta. A instituição fornecerá bombonas para

armazenamento do óleo e fará coletas nos dias 13 e 16 pela

manhã. Rogério Fort, responsável pelo projeto solicitou que não

sejam usadas garrafa pet para o armazenamento do óleo e

gordura usados.

Quanto ao lixo, a Prefeitura buscará parceria com os

comerciantes e barraqueiros, de forma que cada um seja

responsável pelo resíduo gerado na venda de seus produtos. A

coleta do lixo e do óleo usado será feita pela Secretaria de

Serviços Públicos, que também irá coordenar junto com a Locanty

a destinação final de todo resíduo produzido.
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DECRETO Nº. 134, DE 13 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), para atender as
despesas assim codificado

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº 136, DE 15 DE JULHO DE 2011.

“Revoga permissão de uso de Box no Mercado Municipal.”

             Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

     Art. 1º - Fica revogada, a permissão de uso do box n. 15
Interno, do Mercado Municipal, concedido a Sra. Tamara Silva Romeiro
Espíndula de Souza.

    Art. 2º - Ficam sem efeitos todos os atos e contratos de
natureza civil decorrentes da presente permissão.

       Art. 3º - A permissionária, bem como qualquer outra pessoa
que ocupe o espaço do box n. 15  Interno, deverá ser notificada para
desocupar o Mercado Municipal no prazo de 30 (trinta) dias.

Valença recebe apresentação de Guilherme Arantes

durante a 2° Feira da Cultura Valenciana

Acontecerá em Valença do dia 08 a 15 de Agosto e 28 e 29

de Setembro a 2° Feira da Cultura Valenciana. O evento é realizado

pelo governo municipal através de patrocínio da Light.

Em agosto o evento será realizado junto a  Festa de Nossa

Senhora da Glória no Adro da Catedral, com entrada franca, tendo

apresentação de artistas da cidade.

Em setembro os dois dias do evento acontecerão no

Jardim de Cima, com Sarau Literário, pintura ao vivo, apresentação

de teatro, circo, danças, coral e bandas locais, com participação do

cantor e compositor Guilherme Arantes, que fará apresentação no

dia 28 e no dia 29, será a vez da dupla Renan e Christiano.
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       Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

           Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2011.

              Vicente de Paula de Souza Guedes
                                        Prefeito

DECRETO DE Nº 137, DE  15 DE JULHO DE 2011.

“Dispõe sobre a Permissão de Uso de Imóvel que menciona,
pertencente ao Município, e dá outras providências correlatas.”

       Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

            Considerando os Termos do Processo Administrativo nº. 14195/
10.

DECRETA

       Art. 1º - Fica outorgada “ permissão de uso” a título
precário,  ao Sr.  Diego da Silva Miranda, portador do CPF n.
100.510.687-88, de imóvel pertencente ao  Município,   box   n. 15

Interno, situado no Mercado Municipal, na Rua Benjamim
Guimarães, n. 195, conforme requerimento feito através do Processo
Administrativo nº. 14195/10.

          § 1º- A permissão de que trata o caput deste artigo, é
feita com Intuito Personae e em conseqüência disto, o Permissionário
não poderá ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes
deste ato a nenhuma pessoa natural ou jurídica, ficando resguardados
os direitos sucessórios aos herdeiros do Permissionário durante o
prazo da permissão.

         § 2º- A violação do previsto no parágrafo anterior será
causa de revogação imediata da permissão ora outorgada.

Art. 2º - Fica estabelecido o valor correspondente a
0,2000 do valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro
quadrado ao Permissionário, como pagamento mensal pela
permissão, a ser recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta
Prefeitura, com vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de
tolerância, com 10% de multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 3º- O Permissionário será solidário e ficará
responsável pelo pagamento das obrigações tributárias, sociais e
trabalhistas e demais taxas de luz, água, telefone, etc., que venha
utilizar na sua atividade e obrigações previstas nos Decretos 54/95,
10/99 e 81/00, devendo o requerente se inscrever no CAES – Cadastro
de Atividades Econômicas do Município de Valença.

      Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 139, DE 19 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

  Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o
valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), para atender as
despesas assim codificado:

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

 DECRETO Nº. 140, DE 19 DE JULHO DE 2011.

“Declara de Utilidade Pública e autoriza a Desapropriação ou
Aquisição direta de Área, dando inclusive outras providências.”

             Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

         Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação ou aquisição direta, pela via administrativa ou judicial,
a área a seguir descrita e caracterizada, destinada à implantação de
indústrias, empresas e equipamentos públicos:
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“Imóvel denominado “Chácara Roseiral”, contendo
121.659, 50 m2 (cento e vinte e um mil, seiscentos e cinqüenta e
nove metros e cinqüenta centímetros quadrados), com conjunto de
galpões, escritórios, bem como, todas as benfeitorias agregadas,
onde funcionava uma unidade fabril desativada, localizado na Rua 27
de Novembro, n. 1.100, esquina com a Rua João Dias, no Bairro Alto
da Aparecida, nesta cidade, devidamente matriculada no Cartório do
2º Ofício da Comarca de Valença, sob o nº. 3.380.”

Art. 2º - As despesas decorrentes da desapropriação
autorizada por este decreto, correrão por conta de dotações
orçamentárias ou por recursos financeiros advindo de convênios
firmados com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser
suplementadas se necessário.

 Art. 3º - Fica desde já, autorizado a Procuradoria Jurídica
do Município a promover a aquisição do referido bem, através de
desapropriação judicial, administrativa ou por aquisição direta mediante
lei autorizativa.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
edição, revogadas as disposições em contrário.

            Gabinete do Prefeito, 19 de julho de 2011.

                Vicente de Paula de Souza Guedes
                                          Prefeito

DECRETO Nº. 141, DE 20 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o
valor de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais), para
atender as despesas assim codificado:

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 142  , DE  20  DE   JULHO  DE 2011.

Ementa: “O Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
Souza Guedes, no uso de suas atribuições legais, e considerando a
necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis
pela implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, instituído pelo Decreto Federal Nº. 6.094, de 24/04/2007”.

D E C R E T A

  Artigo 1º  - Criar o Comitê Local do Plano de Metas
Compromisso Todos pela Educação.

Artigo 2º - O Comitê será constituído pelo titular da Secretaria
Municipal de Educação, a quem caberá a coordenação, e um
representante da (o):

I – Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação;
II – Conselho Municipal de Educação;
III – Representantes dos Conselhos Escolares;
IV – Gestores Escolares;
V – Professores;
VI – Equipe Administrativa da Secretaria Municipal de Educação;
VII – Representante Jurídico na área de Educação da Prefeitura

Municipal;
VIII – Representante do Conselho Tutelar;
IX - Representante de outras Secretarias;

Artigo 3º - O Comitê tem por atribuições:

I – Elaborar o diagnóstico da situação educacional do
Município;

II – Fazer e acompanhar a implementação e execução do Plano
de ações articuladas PAR;

III – Diagnosticar as estratégias de implementação das
propostas do PAR;

IV – Analisar os relatórios de progresso da execução do Plano
de ações Articuladas;

V – Avaliar o desempenho e os resultados alcançados pelo
plano de Ações Articuladas;

VI – Identificar possibilidades de articulação e parcerias que
possam contribuir para acelerar a implantação e execução do Plano
de ações Articuladas;

VII – Contribuir para o diálogo com as escolas do sistema
municipal de ensino na ampliação da adesão e execução do Plano de
Ações Articuladas e na sua divulgação junto à sociedade civil.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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Valença, 20 de julho de 2011.

REGISTR-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 143, DE 21 DE JULHO DE 2011

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Presidente
do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas
atribuições legais e;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes
para a implantação da Política de Assistência Social no Município;

DECRETA

Art. 1º - Fica convocada a VI Conferência Municipal de Assistência
Social, a ser realizada no dia 28 de julho de 2011, no auditório do
CEFET – Valença, tendo como tema central: “Consolidar o SUAS e
Valorizar seus Trabalhadores”.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto,
correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor
municipal de assistência social.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº.
110/2011.

Valença, 21, de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Luciana Leopoldino
Presidente do Conselho Municipal de assistência Social

DECRETO Nº. 144, DE 25 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 1.170.000,00 (um milhão, cento e setenta mil reais), para atender
as despesas assim codificado:

          Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 145, DE 25 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para atender as despesas
assim codificado:
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Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 149, DE 26 DE JULHO DE 2011.

 Ementa: “Dispõe sobre a alteração do art. 4º do Decreto n. 99, de
12 de Agosto de 2009.”

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais e,

DECRETA:

Art. 1° - Fica alterado o art. 4º do Decreto n. 99, de 12 de agosto
de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Não pode uma pessoa física ser portadora de mais de
uma autorização de prestação do serviço de transporte escolar.”

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Valença, 26 de julho de 2011.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 150, DE 27 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar dando  providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.555, de 20 de dezembro de 2010 e Lei nº.
2.595, de 20 de abril de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), para atender as despesas
assim codificado:

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura  do presente crédito
adicional suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do orçamento municipal em vigor abaixo, conforme inciso III do
Parágrafo I, do artigo 43, da Lei Federal nº4.320/64

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 153, DE 27 DE JULHO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial dando
providências correlatas”.

O Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
usando de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei
nº. 2.617  de 11 de julho de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$
3.355.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil reais),
para atender as despesas assim codificado:
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Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do convênio
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de
Estado de Obras e anulação das seguintes dotações do Orçamento
Municipal em vigor:

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 154, DE 27 DE JULHO DE 2011

“Dispõe sobre a suspensão das normas para operações de carga e
descarga no Município.”

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais;

Considerando a implantação de Estacionamento Rotativo nas
vias e logradouros públicos no Município de Valença;

Considerando  uma melhor adequação do horário para
funcionamento das operações de carga e descarga no Município;

DECRETA

Art. 1º - Fica suspenso por período indeterminado, as normas
para operações de carga e descarga em estabelecimentos situados
no Município de Valença, conforme instituído pelo Decreto nº. 101, de
24 de maio de 2011.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua edição,
revogadas as disposições em contrário.

Valença, 27 de julho de 2011.

                Vicente de Paula de Souza Guedes
                                         Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 029/2011

(PARA REGISTRO DE PREÇOS)

Processo Administrativo nº: 11.753/2011

Objeto: Aquisição de cestas básicas destinadas a atender a
Secretaria Municipal de Assistência Social, Esporte e Lazer.

Tipo de licitação: Menor preço, por cesta.
Local para retirada do Edital: Sala da Comissão de Licitações –
Centro Administrativo Municipal - Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro,
Valença – RJ
Informações: (24) 2452.4425/2453.2792
Horário: 8:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 17 de agosto de 2011, às
09:00 horas.
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas,
01 cd rom e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Maria da Conceição de Oliveira Dutra
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 031/2011

Processo Administrativo nº: 13.739/2011

Objeto: Aquisição de 01 (uma) máquina motoniveladora,
destinada a apoiar o desenvolvimento do setor agropecuário.

Tipo de licitação: Menor preço.
Local para retirada do Edital: Sala da Comissão de Licitações –
Centro Administrativo Municipal - Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro,
Valença – RJ
Informações: (24) 2452.4425/2453.2792
Horário: 8:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de agosto de 2011, às
9:00 horas.
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas,
05 unidades de cd rom e apresentação de carimbo da empresa
com CNPJ.

Maria da Conceição de Oliveira Dutra
Pregoeira
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AVISO DE ADIAMENTO

             A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de

Valença-RJ comunica aos interessados que a licitação na

modalidade Pregão (Presencial), sob o nº 030/2011 – Processo

Administrativo nº 10.479/2011, que tem por objeto a aquisição de

pneus, não é para Registro de Preços, como divulgado

anteriormente. Considerando a aludida alteração, fica a supracitada

licitação  adiada para o dia 17 de agosto de 2011, às 10:30 horas.

Maria da Conceição de Oliveira Dutra
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 032/2011

Processo Administrativo nº: 13.740/2011

Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, destinados a
apoiar o desenvolvimento do setor agropecuário.

Tipo de licitação: Menor preço, por  item.
Local para retirada do Edital: Sala da Comissão de Licitações –
Centro Administrativo Municipal - Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro,
Valença – RJ
Informações: (24) 2452.4425/2453.2792
Horário: 8:00 às 17:00 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia 18 de agosto de 2011, às
11:00 horas.
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas,
05 unidades de cd rom e apresentação de carimbo da empresa
com CNPJ.

Maria da Conceição de Oliveira Dutra
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 033/2011/PMV

Processo Administrativo nº: 11.067/2011
Objeto: Aquisição de materiais dversos, destinados a atender a
Secretaria de obras e Planejamento Urbano
Tipo de licitação: menor preço por item
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de Valença -
Setor de Compras situado à Rua Dr. Figueiredo 1º Piso, nº 320
Centro
Informações: (24) 2452-5145
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 18 de agosto de 2011 às
10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 fls e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Lucilei da Silva
Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS
Nº 034/2011/PMV

Processo Administrativo nº: 11.570/2011
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza
destinados a atender a Casa da Criança e do Adolescente
Tipo de licitação: menor preço por item
Local para retirada do edital: Prefeitura Municipal de Valença -
Setor de Compras situado à Rua Dr. Figueiredo 1º Piso, nº 320
Centro
Informações: (24) 2452-5145
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas
Data e hora da abertura da licitação: 19 de agosto de 2011 às
10:00 (dez) horas
Condições de retirada do Edital: O Edital poderá ser retirado
mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 fls e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Lucilei da Silva
Pregoeira

À
JMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Austrália, nº 357, Jardim São Francisco
CEP 26.120-330            Belford Roxo-RJ

Prezado Responsável,

                                                REF: NOTIFICAÇÃO
                                                Processo administrativo: 10676/2011

                                         Venho por meio desta, NOTIFICAR V. Sa.,

acerca da não entrega do objeto do Pregão 17/2010 – processo

administrativo nº 3222/2010, ficando consignado o prazo de 03 dias

contados a partir da data do recebimento para apresentar

justificativa, sob pena de sofrer sanção administrativa imputada a

esta empresa, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

                               Jorge Luiz Pereira de Medeiros
                                      Procurador do Município

Processo Deferido:

Proc. nº 13.935 de 13/07/2011

Processos Indeferidos:
Proc. nº 13.637 de 11/07/2011
Proc. nº 13.678 de 11/07/2011
Proc. nº 14.311 de 19/07/2011

CADEP – Comissão de Análise de Defesa Prévia
Publicação de Processos

Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar
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À
S JORGE C MONTEIRO ME
Av. Prefeito Arthur Costa, n° 921, Muqueca
CEP 27.115-140            Barra do Piraí-RJ

Prezado Responsável,

                                                REF: NOTIFICAÇÃO
                                                Processo administrativo: 10676/2011

                                         Venho por meio desta, NOTIFICAR V. Sa.,

acerca da não entrega do objeto do Pregão 17/2010 – processo

administrativo nº 3222/2010, ficando consignado o prazo de 03

dias contados a partir da data do recebimento para apresentar

justificativa, sob pena de sofrer sanção administrativa imputada a

esta empresa, na forma do art. 87 da Lei 8.666/93.

Atenciosamente,

                             Jorge Luiz Pereira de Medeiros
                                    Procurador do Município

Dia Nacional da Saúde

O Dia Nacional da Saúde é comemorado hoje dia 05 de
agosto. Essa data foi escolhida em homenagem ao médico
Oswaldo Cruz, que nasceu dia 5 de agosto de 1982.

Durante o período que atuou na saúde pública, Oswaldo
Cruz lutou contra a febre amarela, a peste bubônica e a varíola.
Sua gestão ficou conhecida por conta da Revolta da Vacina,
ocorrida em 1904. A população manifestou-se contra a
obrigatoriedade da vacina antivaríola, porém quatro anos depois
devido à epidemia da doença, o povo foi em peso aos postos
de saúde e reconheceu o valor do médico.

Desde sempre o governo é quem responde pela saúde
pública e cuida de questões fundamentais para que a população
viva em um ambiente adequado: com saneamento básico,
coleta de lixo e manutenção de áreas verdes. A Prefeitura de
Valença, através de suas secretarias está sempre buscando
resolver essas questões com ações em prol da qualidade de
vida da população, realizando campanhas e programas para
prevenção de doenças, imunização, prevenção à dependência
química, atendimento aos idosos, visitas domiciliares, controle
da dengue, entre outras ações importantes como, por exemplo,
o incentivo a prática de esportes, por meio de programas da
Subsecretaria de Esporte e Lazer, como Adulto Ativo e Grupo
3° Idade, que participa de projetos como ginástica ao ar livre.

A Secretaria de Saúde trabalha com programas como
a Casa do idoso; Casa de Saúde da Mulher; Centro de Atenção
Psicossocial – CAPS –; Atendimento de Álcool e Drogas; Casa
de Saúde Coletiva, Vigilância em Saúde; Atenção Básica em
Saúde, com a coordenação dos PSF´s; entre outros programas
que visam o bem da população valenciana.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA/RJ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA/RJ, conforme Processo
Administrativo nº 0004/2010, aditar o contrato de prestação de
serviços de sistema de gerenciamento de Regime Próprio de
Previdência Social (SISPREV).

                    Valença, 20 de julho de 2011.

Juarez de Souza Gomes
Diretor - Presidente

Atos do Poder Legislativo
P O R T A R I A N.º0 36  /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                    EXONERAR o senhor  PAULO CEZAR RODRIGUES, brasileiro,
casado,  portador da cédula de identidade nº. – 076.72557 -1IFP, inscrito
na Receita Federal com o nº.006.268.317-92 do cargo  Comissionado
de  Assessor da Mesa Diretora , símbolo -  CC-AM-II, a partir de  1º  de
julho de 2011.

                               Registre, publique-se e cumpra-se.

                                    Valença, 1º de julho  de 2011.

                                        PAULO JORGE CESAR
                                                   Presidente

EXTRATO DO CONTRATO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
 DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA/RJ

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos
de Valença - Estado do Rio de Janeiro, torna público, para
conhecimento de interessados, que a empresa Ferraz Gemellaro
Com e Serviços LTDA. CNPJ: 09.345.278/001-75, estabelecida
na Rua dos Mineiros, 67/205 – Centro, Valença, RJ, foi contratada
para prestação de serviços de manutenção de website e
manutenção do mesmo pelo prazo  de 12 meses com fundamento
na lei 8666/93, em seu art. 24, inciso II.

Valença, 20 de julho de 2011.

Juarez de Souza Gomes
Presidente do PREVI
matrícula n. 206466
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P O R T A R I A N.º 37  /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                                 Nomear o senhor LUCAS RODRIGUES CHRISTIANO,
brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº.257558726-
Detran, inscrito na Receita Federal com o nº. 136640637-08, para
exercer o cargo Comissionado de Assessor da Mesa Diretora, símbolo
- CC-AM-II, a partir de 1º de julho de 2011.

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença, 1º de julho de 2011.

 PAULO JORGE CESAR
  Presidente

P O R T A R I A N.º038 /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                           EXONERAR, a partir desta data, o servidor IGOR
MACHADO AMORIM ,brasileiro, solteiro,  portador da cédula de
identidade nº. 020.567.8212- DETRAN, inscrito na Receita Federal com
o nº. 102.502.627-62,  do cargo Comissionado – Assessor da Mesa
Diretora – CCAM-II

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença, 1º de  julho de 2011.

PAULO JORGE CESAR
Presidente

P O R T A R I A  N.º039 /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                           EXONERAR, a partir desta data, o servidor ADERIO LUIZ
MYRRHA ,brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 063.461.941
IFP, inscrito na Receita Federal com o nº. 777470.977-00,  do cargo
Comissionado – Assessor da Mesa Diretora – CCAM-I

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença, 1º de  julho de 2011.

PAULO JORGE CESAR
Presidente

P O R T A R I A N.º040 /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                          NOMEAR  a partir desta data, o servidor IGOR MACHADO
AMORIM ,brasileiro, solteiro,  portador da cédula de identidade nº.
020.567.8212- DETRAN, inscrito na Receita Federal com o nº.
102.502.627-62,  do cargo Comissionado – Assessor da Mesa Diretora
– CCAM-I

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença, 1º de  julho de 2011.

PAULO JORGE CESAR
Presidente

P O R T A R I A N.º041 /2011

PAULO JORGE CESAR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VALENÇA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS,

R E S O L V E:

                           NOMEAR, a partir desta data, o servidor ADERIO LUIZ
MYRRHA ,brasileiro, portador da cédula de identidade nº. 063.461.941
IFP, inscrito na Receita Federal com o nº. 777470.977-00,  do cargo
Comissionado – Assessor da Mesa Diretora – CCAM-II

Registre, publique-se e cumpra-se.

Valença, 1º de  julho de 2011.

PAULO JORGE CESAR
Presidente

Lei Complementar n.º 143
De 13 de abril de 2011.
(Projeto de Lei Complementar n.º 02 oriundo do Vereador Felipe
F.Farias)

Dispõe sobre incentivo fiscal para a realização de projetos culturais,
no âmbito do Município, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituído no Município o incentivo fiscal para a
realização de projetos culturais, a ser concedido a contribuintes
pessoas físicas e jurídicas.

§ 1º - O incentivo fiscal referido no caput deste artigo
corresponderá à dedução de até 20% (vinte por cento) dos valores
devidos mensalmente pelos contribuintes do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza - ISSQN - que vierem a apoiar, mediante doação
ou patrocínio, projetos culturais apreciados e aprovados na forma desta
Lei e de sua regulamentação.

§ 2º - O valor que deverá ser usado como incentivo cultural não
poderá exceder a 3% (três por cento) da receita proveniente do ISSQN
em cada exercício.
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se ser:
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I - empreendedor: a pessoa física ou jurídica domiciliada no Município,
diretamente responsável pelo projeto cultural a ser beneficiado pelo
incentivo municipal;
II - incentivador: a pessoa física ou jurídica contribuinte do ISSQN, que
venha a transferir recursos, mediante doação ou patrocínio, em apoio
a projetos culturais apreciados na forma da Lei;
III - doação ou patrocínio: a transferência, em caráter definitivo e livre de
ônus, feita pelo incentivador ao empreendedor, de recursos para a
realização do projeto cultural, com ou sem finalidades promocionais,
publicitárias ou de retorno institucional;

Art. 3º - Os projetos culturais a serem beneficiados pela presente
Lei, de forma a incentivar-se a implantação e o desenvolvimento de
atividades culturais que existem ou que venham a existir no âmbito do
Município, deverão estar enquadradas nas seguintes áreas:
I - produção e realização de projetos de música e dança;
II - produção teatral e circense;
III - produção e exposição de fotografias, cinema e vídeo;
IV - criação literária e publicação de livros, revistas e catálogos de arte;
V - produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas e filatelia;
VI - produção e apresentação de espetáculos folclóricos e exposição
de artesanato;
VII - preservação do patrimônio histórico e cultural;
VIII - construção, conservação e manutenção de museus, arquivos,
bibliotecas e centros culturais;
IX - concessão de bolsas de estudo na área cultural e artística;
X - levantamentos, estudos e pesquisa na área cultural e artística;
XI - realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à
formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de
cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.

Art. 4º - Fica autorizada a criação, junto à Secretaria Municipal de
Cultura, de uma Comissão Municipal de Incentivo à Cultura - CMIC -
integrada por 3 (três) representantes do setor cultural e por 3 (três)
representantes do Poder Público Municipal, para avaliar e direcionar a
ajuda financeira que será atribuída a cada projeto cultural.

§ 1º - Os componentes da Comissão deverão ser pessoas de
comprovada idoneidade, e os representantes do setor cultural de
reconhecida notoriedade na área cultural, os quais terão mandato de 1
(um) ano, podendo ser reconduzidos uma única vez por igual período.

§ 2º - Os representantes do setor cultural serão eleitos em
assembléia convocada pela Secretaria Municipal de Cultura, podendo
candidatar-se e votar qualquer artista, independente do vínculo com
associação, sindicato ou similar.

§ 3º - A convocação da assembléia de que trata o parágrafo
anterior deverá ser feita com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
junto às entidades representativas dos setores artísticos sediados no
Município, e deverá ser afixada em local de fácil visibilidade nos prédios
públicos relacionados com as atividades referidas no art. 3º e nos
prédios da administração direta.

§ 4º - Fica vedada aos membros da Comissão, a seus sócios
ou titulares, às suas coligadas ou controladas e a seus cônjuges,
parentes ascendentes, descendentes, colaterais ou afins, em primeiro
grau, a apresentação de projetos que visem à obtenção do incentivo
previsto nesta Lei, enquanto durarem os seus mandatos, estendendo
até 1 (um) ano após o término dos mesmos.

§ 5º - Os membros da Comissão não perceberão qualquer
remuneração, seja a que título for.

Art. 5º - Para obtenção do incentivo referido no art. 1º, deverá o
empreendedor apresentar à Secretaria Municipal de Cultura cópia do
projeto cultural explicitando os objetivos e recursos financeiros e
humanos envolvidos, para efeito de enquadramento nas áreas do art.
3º.

Parágrafo único – A cópia do projeto deverá estar acompanhada
da identificação do empreendedor, assim como as respectivas certidões
negativas quando couber.

Art. 6º - A Secretaria Municipal da Fazenda receberá da Secretaria
Municipal de Cultura todas as informações necessárias ao
procedimento tributário pertinente instituído por esta Lei nos termos
do regulamento.

Art. 7º  - Toda transferência ou movimentação de recursos
relativos ao projeto cultural será feita por meio de conta bancária
vinculada, aberta pelo empreendedor especialmente para os fins
previstos nesta Lei.

Art. 8º - O empreendedor que não comprovar a correta aplicação
dos recursos resultantes de projetos culturais ficará sujeito ao
pagamento do valor do incentivo respectivo, corrigido pela variação
aplicável aos tributos municipais, acrescido de 10% (dez por cento),
ficando ele ainda excluído da participação de quaisquer projetos
culturais abrangidos por esta Lei por 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
penalidades criminais e civis cabíveis.

Art. 9º - É vedada a utilização do incentivo fiscal nos projetos em
que sejam beneficiários os próprios incentivadores, seus sócios ou
titulares e suas coligadas ou controladas, cônjuges, parentes
ascendentes, descendentes, colaterais ou afins em primeiro grau.

Art. 10 - As entidades de classes representativas dos diversos
segmentos da cultura e da Câmara Municipal terão acesso, em todos
os níveis, a toda documentação referente aos projetos culturais
beneficiados por esta Lei.

Art. 11 - Fica criado o Fundo de Projetos Culturais - FPC -
vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, com a finalidade de
incentivar a cultura no Município, nas áreas discriminadas no art. 3º.

Art. 12 - Constituirão recursos financeiros do FPC:
I - dotações orçamentárias;
II - valores relativos à cessão de direitos autorais e à venda de livros ou
outras publicações e trabalhos gráficos patrocinados, editados ou co-
editados pela Secretaria Municipal de Cultura;
III - saldos finais das contas correntes e o resultado das aplicações
das sanções de que tratam, respectivamente, os artigos 8º e 9º desta
Lei;
IV - contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais;
V - doações e contribuições em moeda nacional e estrangeira de
pessoas físicas e jurídicas, domiciliadas no país e no exterior;
VI - valores recebidos a título de juros e demais operações financeiras,
decorrentes de aplicações de recursos próprios;
VII - outras rendas eventuais.

Art. 13 – Caberá ao Executivo a regulamentação da presente Lei
no prazo de 90(noventa) dias, a contar da sua vigência.

Art. 14 - As despesas decorrentes desta Lei correrão as contas
de dotações orçamentárias próprias, podendo vir a ser criada
classificação para o pleno atendimento desta Lei, suplementadas se
necessário.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário, em especial a Lei
Complementar n.º 17, de 17 de novembro de 1997.

Sala das Sessões em 13 de abril de 2011

Paulo Jorge Cesar     José Reinaldo Alves Bastos
                PRESIDENTE                        VICE - PRESIDENTE

           Salvador de Souza João Carlos Modesto
            1º SECRETARIO                                     2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei Complementar. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes - Prefeito Municipal
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Lei Complementar n.º 145
De 04 de julho de 2011
(Projeto de Lei Complementar n.º 05 de origem de Vereador Paulo
Jorge César)

Altera a numeração do parágrafo único e acrescenta o
parágrafo segundo ao art. 2º da Lei Complementar nº. 083 de 25/02/
2008, que institui  Título de Servidor Público Padrão no Município de
Valença, e dá outras providências.

            A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art.1º. Fica alterado a numeração do parágrafo único do artigo 2º da Lei
Complementar Municipal nº. 083 de 25 de maio de 2008  passando a
ser transcrito como  § 1º e  acrescenta-se o § 2º , com a  seguinte
redação:

“ Art. 2º...

§ 1º- ...

§ 2º- O Secretário de Governo diante das indicações dos Órgãos
Públicos, Secretarias e Sub-Prefeituras Distritais encaminhará para a
Câmara Municipal os nomes e segmento em que prestam serviços
dos servidores municipais que se destacaram.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei
Complementar Municipal n.º 083 ,de 25 de fevereiro de 2008.

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

              Sala das Sessões em 04 de julho de 2011.

Paulo Jorge Cesar José Reinaldo Alves Bastos
 PRESIDENTE    VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO   2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei Complementar. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei Complementar n.º146
De 27 de junho de 2011.
(Projeto de Lei Complementar n.º 06 oriundo do Vereador Paulo César
Jorge)

Dá nova redação ao Parágrafo Único do Art. 3º da Lei Complementar
nº 085 de 25/02/2008, que dispõe sobre os títulos de funcionário
padrão da indústria, do comércio e prestadora de serviço  no
município de Valença, e dá outras providências.

 A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art.1º. O parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº
085, de 27 de fevereiro de 2008,  passa a vigorar  com a  seguinte
redação:

“ Art. 3º...

Parágrafo Único- A escolha do Comércio será efetuada por cada
Empresa de do ramo de: Material de Construção; Vestuário; Bares,
Lanchonetes; Restaurantes; Supermercados; Panificadoras;
Farmácias; Equipamentos Mecânicos; Eletrônicos; Elétricos;
Domésticos  indicados pelas empresas como  destaque, e
encaminharão os nomes à Presidência da Câmara Municipal.

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei
Complementar Municipal n.º 085 ,de 27 de fevereiro de 2008.

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

         Sala das Sessões, em 04 de julho de 2011.

   Paulo Jorge Cesar             José Reinaldo Alves Bastos
     PRESIDENTE      VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza  João Carlos Modesto
  1º SECRETÁRIO      2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.608
De 27 de junho de 2011
(Projeto de Lei n.º 51 oriundo do Vereador  Paulo Jorge César)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O PROGRAMA
MUNICIPAL  “SAÚDE DO HOMEM” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º -  Fica autorizado ao Poder Público Municipal, criar o Programa
“Saúde do Homem”, visando os tratamentos de próstata, coração,
hipertensão, diabetes entre outros, direcionados ao público masculino.

Parágrafo Único:  Os tratamentos a serem priorizados serão: Varicocele,
Andropausa, Hipertrofia Benigna da Próstata, Disfunção Erétil,
Balanopostite (inflamação da glande e do prepúcio), Câncer de Próstata,
Ejaculação Precoce, Fimose e Ginecomastia.

Art. 2º -   O Programa a que se refere o  art. 1º, tem, por finalidade,
atender ao público masculino, com informações, palestras, cartilhas,
orientações e consultas médicas e ainda distribuição de medicamento
e preservativos, dando assim, condições de poderem, evitar, tratar e
combater suas doenças.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, através
dos órgãos competentes, com a União, Estado, Municípios e os
laboratórios fornecedores de materiais, visando a disponibilidade de
maior qualidade nos tratamentos.

Art.4º - O espaço a ser utilizado para atendimento e tratamentos será
denominado de CASA DA SAÚDE DO HOMEM,  disponibilizado do
patrimônio municipal, será adaptado com a estrutura adequada em
parceria com  Programa de Saúde da Família e as Unidades Básicas,
seguindo cronograma a ser traçado pelo órgão de saúde ao qual estará
subordinado, definindo data, horário e local para atendimento.
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Art.5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias da Secretária de Saúde, ficando
desde já autorizado o Poder Executivo a proceder a sua suplementação
se necessário..

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será
regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.

 Sala das Sessões em 27 de junho de 2011.

   Paulo Jorge Cesar               José Reinaldo Alves Bastos
      PRESIDENTE       VICE - PRESIDENTE

  Salvador de Souza  João Carlos Modesto
   1º SECRETÁRIO       2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.609
De 20 de junho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 53 oriundo do Vereador Luiz Antonio R. Assumpção
Filho)

Autoriza o Município de Valença a instituir o Programa “Década de
Ações de Segurança no Trânsito”.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado o  Município de Valença a instituir o  Programa
“Década de Ações de Segurança no Trânsito” .

Art. 2º - O Poder Executivo do Município deverá publicar todos os anos,
enquanto durar a Década de Ações para a Segurança no Trânsito, um
Balanço, referente ao ano anterior, que contemple o registro quantitativo
e qualitativo de todas as iniciativas  e ações desenvolvidas para
promover a melhoria na segurança no trânsito.

Art. 3º - O Poder Público desenvolverá atividades educativas,
informativas, de promoção, de conscientização e de estímulo à
participação da sociedade para redução da violência no trânsito.

Art. 4º - O Município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da
publicação desta lei, encaminhará à Câmara Municipal o Plano
Municipal para Ações de Segurança no Trânsito, em sintonia com a
Resolução das Nações Unidas que institui a Década de Ações para a
Segurança no Trânsito.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão as
contas de dotação orçamentária próprias da Secretaria de Serviços
Públicos e Defesa Civil, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Sala das Sessões em 20 de junho de 2011.

 Paulo Jorge Cesar  José Reinaldo Alves Bastos
PRESIDENTE       VICE - PRESIDENTE

Salvador de Souza  João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO    2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes  -  Prefeito Municipal

Lei n.º 2.610
De 27 de junho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 59 oriundo do Poder Executivo)

Dá nova regulamentação ao PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO – PRADES, e altera o parágrafo 2º do art. 3º, art.
5º, art. 6º, art. 7º e incisos, art. 8º e  art. 9º da Lei n. 1968/2001, além de
outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:
Art.1º - O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, identificado
pela sigla PRADES, criado pela Lei Municipal n. 1.968/2001, que tem
como objetivo conceder incentivos tributários e simplificar a tramitação
dos processos administrativos necessários à concessão dos
respectivos incentivos, às empresas de produção e de prestação de
serviços, que passam a ser regulamentadas por esta Lei.

Art.2º - Os incentivos previstos nesta Lei beneficiarão as empresas
que vierem a se instalar no Município, bem como aquelas que, já
instalado, vierem a se expandir.

Parágrafo único: Esta Lei não abrange as empresas de serviço de
hotelaria e atividades de pequeno porte de âmbito doméstico, que
terão tratamento por Lei Específica.

Art. 3º - As empresas de que trata esta Lei, ao requererem seus
benefícios, terão precedência sobre quaisquer outras na tramitação,
análise e demais procedimentos administrativos, indispensáveis a
concessão dos mesmos.

§1º - Os procedimentos administrativos de que trata este artigo referem-
se a aprovação de projetos, requerimentos e inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes junto ao Município.

§2º- A Secretaria Municipal de Fazenda manterá cadastro separado
das empresas beneficiadas pelo PRADES.

Art.4º - A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Econômico, identificada pela sigla SEPDE, irá apreciar os
requerimentos de enquadramentos no PRADES, com a finalidade de:

I-Analisar e opinar sobre os pedidos de isenção de tributos;
II-Propor medidas simplificativas, e a propositura de ações que atendam
ao propósito e agilização desta Lei;
III-Propor critérios e prioridades necessárias a concessão dos
incentivos previstos nesta Lei;
IV-Analisar e enquadrar os requerimentos dentro das atividades, de
acordo com as prioridades Municipais.

Art. 5º- A isenção de que trata esta Lei, será concedida mediante
requerimento do interessado a Secretaria Municipal de Planejamento
e Desenvolvimento Econômico- SEPDE acompanhado da comprovação
de atendimento das seguintes exigências:
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I-Regularização do requerente como pessoa jurídica;
II-Requerimento de ME ou EPP registrado no ato de abertura da
empresa junto a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro –
JUCERJA;
III-Cumprimento de todas as disposições normativas, federal, estadual,
municipal, condicionantes da exploração do ramo;
IV-“Habite-se” e licença de funcionamento expedidos pelo Município.
V-Verificação, pelas autoridades municipais, de serem satisfatórias as
condições de higiene, conforto e segurança oferecidas aos usuários
dos serviços;
VI-Verificação pelas autoridades municipais que a atividade não
degradará o meio ambiente.

§ 1º - A empresa requerente dos benefícios abaixo estipulados que não
apresentar o disposto no inciso II deste artigo, receberá tratamento
conforme previsto no art. 7º da presente Lei.

§ 2º - O atendimento das condições impostas poderá ser objeto e
verificação anual pelo Poder Público Municipal e a falta de observância
de quaisquer de uma das exigências alinhadas neste artigo, implicará
na revogação do benefício, observado o contraditório e a ampla defesa.

§ 3º-  Compete ao Prefeito Municipal decidir sobre todas os
requerimentos formulados com base nesta Lei, após parecer prévio
da SEPDE.

Art. 6º - As Secretarias Municipais que forem chamadas a se pronunciar
sobre os projetos e propostas dos novos empreendimentos ou das
expansões das atividades já existentes, deverão fazê-lo no prazo de 05
(cinco) dias quando o assunto for técnico e específico de cada
Secretaria.

§ 1º- O prazo referido neste artigo poderá ser prorrogado, a critério do
Prefeito Municipal, em razão de imperiosa necessidade técnica.

§ 2º- Após o esgotamento do prazo acima referido, a SEPDE, emitirá
parecer conclusivo em 48 (quarenta e oito) horas, enviando a seguir,
ao Prefeito para decisão final.

Art. 7º - Fica assegurado às empresas de produção de bens e de
prestação de serviços, as isenções de forma regressiva, dos seguintes
tributos, pelo prazo constante do artigo 8º, conforme a seguir:

I-Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de
forma regressiva:

a) Média e Grande Empresa – Redução de 10% (dez) por cento ao ano,
a contar do segundo ano subseqüente à data de publicação da presente
Lei:

1º ano – ano 2012 - 100% (cem) por cento

2º ano – ano 2013 - 90% (noventa) por cento

3º ano – ano 2014 - 80% (oitenta) por cento

4º ano – ano 2015 - 70% (setenta) por cento

5º ano – ano 2016 - 60% (sessenta) por cento

6º ano – ano 2017 - 50% (cinqüenta) por cento

7º ano – ano 2018 - 40% (quarenta) por cento

8º ano – ano 2019 - 30% (trinta) por cento

9º ano – ano 2020 - 20% (vinte) por cento

10º ano –  ano 2021 - 10% (dez) por cento

11º ano – ano 2022 - 0% (zero) por cento

b) Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte – Redução de
5%(cinco) por cento ao ano, a contar do primeiro ano subseqüente à
data de publicação da presente Lei:

1º ano – ano 2012 – 95% (noventa e cinco) por cento

2º ano – ano 2013 – 90% (noventa) por cento

3º ano – ano 2014 – 85% (oitenta e cinco) por cento

4º ano – ano 2015 – 80% (oitenta) por cento

5º ano – ano 2016 – 75% (setenta e cinco) por cento

6º ano – ano 2017 – 70% (setenta) por cento

7º ano – ano 2018 – 65% (sessenta e cinco) por cento

8º ano – ano 2019 – 60% (sessenta) por cento

9º ano – ano 2020 – 55% (cinqüenta e cinco) por cento

10º ano – ano 2021 – 50% (cinqüenta) por cento

11º ano – ano 2022 – 50% (cinqüenta) por cento

§ 1º - A empresa beneficiária dos descontos acima estipulados, que
demonstrar expansão de, no mínimo, 20 (vinte) empregados formais,
no caso de médias e grandes empresas e 10 (dez) empregados
formais, no caso de micro e pequena empresa, permanecerá com o
percentual de desconto constante do exercício em que praticar a
expansão pelo prazo fixo de 02 (dois) anos.

§ 2º - A empresa beneficiada pelas isenções acima descritas não
poderão ser contempladas com benefícios cumulativos concedidos
anualmente por ato do chefe do Executivo Municipal.

  II -Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS), de forma
regressiva:

a) Média e Grande Empresa – Redução de 10% (dez) por cento ao
ano, a contar do segundo ano subseqüente à data de publicação da
presente Lei:

1º ano – ano 2012 - 100% (cem) por cento

2º ano – ano 2013 - 90% (noventa) por cento

3º ano – ano 2014 - 80% (oitenta) por cento

4º ano – ano 2015 - 70% (setenta) por cento

5º ano – ano 2016 - 60% (sessenta) por cento

6º ano – ano 2017 - 50% (cinqüenta) por cento

7º ano – ano 2018 - 40% (quarenta) por cento

8º ano – ano 2019 - 30% (trinta) por cento

9º ano – ano 2020 - 20% (vinte) por cento
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10º ano –  ano 2021 - 10% (dez) por cento

11º ano – ano 2022 - 0% (zero) por cento

b) Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte – Redução de
5%(cinco) por cento ao ano, a contar do primeiro ano subseqüente à
data de publicação da presente Lei:

1º ano – ano 2012 – 95% (noventa e cinco) por cento

2º ano – ano 2013 – 90% (noventa) por cento

3º ano – ano 2014 – 85% (oitenta e cinco) por cento

4º ano – ano 2015 – 80% (oitenta) por cento

5º ano – ano 2016 – 75% (setenta e cinco) por cento

6º ano – ano 2017 – 70% (setenta) por cento

7º ano – ano 2018 – 65% (sessenta e cinco) por cento

8º ano – ano 2019 – 60% (sessenta) por cento

9º ano – ano 2020 – 55% (cinqüenta e cinco) por cento

10º ano – ano 2021 – 50% (cinqüenta) por cento

11º ano – ano 2022 – 50% (cinqüenta) por cento

Parágrafo único: A empresa beneficiária dos descontos acima
estipulados, que comprovar expansão de, no mínimo, 20 (vinte)
empregados formais, no caso de média e grande empresa e 10 (dez)
empregados formais, no caso de micro e pequena empresa
permanecerá com o percentual de desconto constante do exercício em
que praticar a expansão pelo prazo fixo de 02 (dois) anos.

      III - Imposto sobre a Transmissão de Bens Inter-Vivos (ITBI): 50%
(cinqüenta por cento) na transmissão e cessão do imóvel utilizado
para a instalação de novas empresas ou para expansão de empresas
já instaladas.

Art. 8º - Vigorarão até dia 31 de dezembro de 2021, as isenções de que
tratam o artigo anterior.

Art.9º - Ficam mantidos todos os benefícios e incentivos já concedidos
através da Lei Municipal n. 1.968/2001.

Parágrafo único: Não haverá prorrogação de prazo de benefícios ou
incentivos para a mesma empresa.

Art. 10 - O beneficiário desta Lei fica obrigado a iniciar suas atividades
com o mínimo de 20 (vinte) empregados formais, no caso de média e
grande empresa e 10 (dez) empregados formais, no caso de micro e
pequena empresa, sendo que, após 1(um) ano da concessão do
benefício terá que ter atingido o número mínimo de 40 (quarenta)
empregados formais e 20 (vinte) empregados formais registrados na
empresa, respectivamente.

Art. 11- A SEPDE acompanhará a partir do primeiro ano subseqüente à
data de publicação desta Lei, o cumprimento da empresa incentivada
ou beneficiada, das disposições contidas nesta Lei.

Art. 12 – A SEPDE promoverá o cancelamento judicial no Registro de
Imóveis, do benefício concedido com a isenção do ITBI, pelo não
cumprimento da empresa incentivada ou beneficiada, das disposições
contidas nesta Lei.

Art.13 – Constarão das notas fiscais ou faturas das empresas
incentivadas menção a esta Lei, destacando O PROGRAMA DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO – PRADES.

Art.14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 1.968, de 03 de
dezembro de 2001.
                        Sala das Sessões em 27 de junho de 2011.

    Paulo Jorge Cesar José Reinaldo Alves Bastos
         PRESIDENTE                    VICE - PRESIDENTE

          Salvador de Souza João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO     2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.611
De 22 de junho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 60 oriundo dos Vereadores Paulo Jorge César e
João Carlos Modesto)

Instituir o “Gesto do Pedestre” nas travessias da pista de rolamento,
como medida de precaução de segurança, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º – Instituir o “Gesto do Pedestre” nas travessias da pista de
rolamento, como medida de precaução de segurança, que consistirá
em gesto com o braço à frente do corpo, quando necessário para
solicitar a parada dos veículos, levando em conta a visibilidade, a
distância e a velocidade deles, utilizando sempre as faixas ou as
passagens a ele destinadas, quando essas se encontrarem a uma
distância de até 50 (cinquenta) metros deles.

§ 1º – O Gesto do Pedestre não poderá ser utilizado onde houver foco
de pedestres, semáforo ou agente de trânsito controlando a travessia,
quando então deverá ser obedecido às indicações das luzes ou a
ordem do agente;

§ 2º – em via de grande fluxo de tráfego, para não ser prejudicada a sua
fluidez, o Gesto do Pedestre deve ser feito, preferencialmente, ao formar-
se um maior número de pedestres com intenção de atravessá-la.

Art. 2º – Recomendar aos motoristas a imediata parada do veículo ao
observar o Gesto do Pedestre, cedendo a preferência ao pedestre para
travessia, sempre que possível, ainda que este não tenha efetuado o
gesto de braço.

Art. 3º – Determinar aos agentes de trânsito no âmbito do Município de
Valença que orientem os pedestres e motoristas no sentido de
observância das recomendações desta Lei

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

         Sala das Sessões em 22 de junho de 2011.
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   Paulo Jorge Cesar José Reinaldo Alves Bastos
    PRESIDENTE                 VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza  João Carlos Modesto
  1º SECRETÁRIO                  2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.612
De 06 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 68 oriundo do Poder Executivo)

Adota o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro,
instituído e administrado pela AEMERJ, como meio oficial de
comunicação dos atos normativos e administrativos do Município de
Valença, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro,
instituído e administrado pela Associação Estadual dos Municípios do
Rio de Janeiro – AEMERJ, por meio da Resolução n.º 01/2009, é o meio
oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos
e administrativos do Município de Valença, bem como dos órgãos da
administração indireta, suas autarquias e fundações.

Artigo 2º - O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro
será veiculado na rede mundial de computadores, no endereço
eletrônico www.diariomunicipal.com.br/aemerj, podendo ser consultado
sem custos e independentemente de cadastramento.

Artigo 3º - As publicações no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio de Janeiro substituirão quaisquer outras formas de publicação
utilizada pelo Município, e serão realizadas a partir da regulamentação
desta Lei, que se dará por ato de Chefe do Executivo no prazo mínimo
de 30 (trinta) dias.

Artigo 4º - A implantação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Rio de Janeiro no Município de Valença deverá ser precedida de
divulgação por meio de afixação no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal durante os 15 (quinze) dias que a anteceder.

Artigo 5º - Os direitos autorais dos atos municipais publicados no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro são
reservados ao Município de Valença.

§ 1º - O Município manterá no quadro de avisos da Prefeitura, cópia da
versão impressa da última edição que constar na publicação de atos
municipais.

§ 2º - O Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, mediante
solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua reprodução.

Artigo 6º - Compete à AEMERJ o gerenciamento do funcionamento e a
manutenção do sistema gerenciador do Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio de Janeiro, bem como a responsabilidade pelas
cópias de segurança dos atos nele publicados.

Artigo 7º - As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio
de Janeiro atenderão ao calendário designado pela AEMERJ, sendo

que os atos cadastrados e assinados pela autoridade competente até
o horário definido na Resolução AEMERJ nº. 01/2009, serão publicadas
na edição do dia útil subseqüente, disponibilizadas para o acesso a
partir de 00h00 (zero hora).

Artigo 8º - As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio
de Janeiro atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade,
validade jurídica e interoperabilidade na Infra-Estrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº.
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Parágrafo Único – Competirá ao Prefeito Municipal designar as
pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Executivo,
ao Presidente da Câmara de Vereadores designarem as pessoas
responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Legislativo, e aos
representantes das Autarquias e Fundações, as assinaturas dos seus
atos a serem publicados no Diário Oficial dos Municípios.

Artigo 9º - Os atos, após serem publicados no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Rio de Janeiro, não poderão sofrer
modificações ou supressões.

Parágrafo Único – Eventuais retificações de atos deverão constar de
nova publicação.

Artigo 10º - A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão
que o produziu.

Artigo 11º - O Município fica autorizado a contribuir para a AEMERJ para
o custeio das despesas relacionadas ao Diário Oficial dos Municípios
do estado do Rio de Janeiro.

Artigo 12º - As despesas com a execução da presente Lei correrão à
conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 13º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 30 dias.

Artigo 14º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a Deliberação nº.880 de 26
de Janeiro de 1968.

          Sala das Sessões em 06 de julho de 2011.

Paulo Jorge Cesar          José Reinaldo Alves Bastos
 PRESIDENTE                             VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO      2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.614
De 11 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 69 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe sobre abertura de Crédito Especial no valor de R$ 179.300,00
(cento e setenta e nove mil e trezentos reais).

 A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:
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Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto,
Crédito Especial até o valor de R$ 179.300,00 (cento e setenta e nove
mil e trezentos reais), para atender as despesas, assim codificado:

 Artigo 2º - Para abertura do Crédito Adicional Especial mencionado no
artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso o SUS, fundo a
fundo, proveniente do bloco investimentos para estruturação de
unidades de atenção especializada em saúde, n.º da proposta nº.
29076.130000/1100-17.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

                        Sala das Sessões em 11 de julho de 2011.

        Paulo Jorge Cesar          José Reinaldo Alves Bastos
 PRESIDENTE                  VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO     2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes - Prefeito Municipal

Lei n.º 2.615
De 11 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 70 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe “sobre abertura de Crédito Especial no valor de R$ 194.900,00
(cento e noventa e quatro mil e novecentos reais).”

 A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto,
Crédito Especial até o valor de R$ 194.900,00 (cento e noventa e quatro
mil e novecentos reais), para atender as despesas, assim codificado:

Artigo 2º - Para abertura do Crédito Adicional Especial
mencionado no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso o
SUS, fundo a fundo, proveniente do bloco investimentos para
estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, n.º da
proposta nº. 29076.130000/1100-16.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões em 11 de julho de 2011.

 Paulo Jorge Cesar José Reinaldo Alves Bastos
    PRESIDENTE    VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza  João Carlos Modesto
  1º SECRETÁRIO    2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal

Lei n.º 2.616
De 11 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 71 oriundo do Poder Executivo)

Fixa a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, e dá outras
providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - A remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde,
instituídos pela Lei Municipal nº. 2.417, de 29 de outubro de 2008,
passa a ser de R$ 714,00 (setecentos e quatorze reais), pagos
mensalmente.

Artigo 2º – Fica a remuneração dos Agentes Comunitários de
Saúde passando ao valor indicado no artigo 1º, sendo excluído a
indicação do nível de vencimento n.º 7, referente aos Agentes
Comunitários de Saúde constante na Lei Municipal nº 2.417, de 29 de
outubro de 2008.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a
partir de 01 de junho de 2011.

                     Sala das Sessões em 11 de julho de 2011.

Paulo Jorge Cesar      José Reinaldo Alves Bastos
   PRESIDENTE              VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza          João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO  2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal
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Lei n.º 2.617
De 11 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 72 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
3.355.000,00 (três milhões, trezentos e  cinqüenta e cinco mil reais).

          A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto,
Crédito Especial até o valor de R$ 3.355.000,00 (três milhões, trezentos
e cinqüenta e cinco mil reais), para atender as despesas, assim
codificado:

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Especial é proveniente de recursos financeiros oriundos do convênio
com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de
Estado de Obras e anulação das seguintes dotações do Orçamento
Municipal em vigor:

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

            Sala das Sessões em 11 de julho de 2011

           Paulo Jorge Cesar      José Reinaldo Alves Bastos
   PRESIDENTE              VICE - PRESIDENTE

 Salvador de Souza          João Carlos Modesto
 1º SECRETÁRIO  2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/___

Vicente de Paula de Souza Guedes
      Prefeito Municipal


