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AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO
AMBIENTE

Ricardo Luiz de Souza Guedes
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-8638
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

SECRETARIAS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

VICE - PREFEITA
Dilma Dantas Moreira Mazzêo

E-mail:dilmadantas@valenca.rj.gov.br

CHEFE DE GABINETE
Rubens da Silva Mancebo

E-mail:gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Patrícia de Aquino Rocha

E-mail: comunicacao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-5075

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PROCURADORIA JURÍDICA
Jorge Luiz Pereira de Medeiros

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 218

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
Theodorico Garcia Palmeira
E-mail: obras@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5323

Jaci Pedro

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Hilton de Souza Faria

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971
Carlos Neves Vieira

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9354

Maria Aparecida da Silva Cunha

Conservatória:

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Paulo Jorge cesar

vereadorpaulinhodafarmacia@hotmail.com

VICE-PRESIDENTE
José Reinaldo Alves Bastos
Vereadornaldo@hotmail.com

1° SECRETÁRIO
Salvador de Souza

vereadordodo@yahoo.com.br

2° SECRETÁRIO
João Carlos Modesto

PODER LEGISLATIVO

Endereço: Praça XV de Novembro, 676 -
Centro - Valença - RJ

Telefone: (24)2453-3777

Prefeitura de Valença
Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

Valença - RJ
Tel.: (24)  2453-2615 / 2453-2696
        (24)  2452-5206 / 2452-1600

Site: www.valenca.rj.gov.br

 CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

E-mail: controleinterno@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24)2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 GOVERNO
Roberto Luis de Souza Ferreira

E-mail: betogoverno@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4776

ADMINISTRAÇÃO
Clara Pentagna Bruno

E-mail: administracao@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-3109

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

EDUCAÇÃO
Dilma Dantas Moreira Mazzêo

(Responsável)
E-mail:educacao@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2453-7409
Endereço: Av. Professora Silvina B. Graciosa, 02 -

Centro

CULTURA E TURISMO
Daniele Luzie Dantas Mazzêo

E-mail: sectur.pmvrj@yahoo.com.br
Telefone: (24)2453-6054

Endereço: Rua Ernesto Cunha, 05 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Pedro Paulo Magalhães Graça

E-mail:servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-2121

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Marcus Alexandre Ozório Macedo
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24)2452-5505
Endereço: Rua Ernesto Cunha, 05 - Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER
Pedro Antônio Furtado Teixeira Interinamente

E-mail: assistenciasocial@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 716 - Centro

SAÚDE
José Rogério Moura de Almeida Filho

E-mail:smsvalenca@uol.com.br
Telefone: (24)2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

Telefone: (24)2438-1188
Fábio Antônio Pires Jorge

Assessora de Comunicação: Patrícia
Rocha
Redação: Patrícia Rocha e Paula Lomba
Diagramação: Rafael Diniz
Administrativo: Rafael Diniz e Rafaela
Mendes - Estagiária
Designer Gráfico: Wesley Monteiro e
Rodrigo Azevedo
Site: João Felipe - Estagiário

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIAS
GERÊNCIA DE EMPREGO E RENDA

Sebastião Roberto Vieira
E-mail: gpter@valenca.rj.gov.br

Telefone:(24) 2453 - 4303
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE PROJETOS
Ana Maria dos Reis

E-mail: pmvprojetos@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452 - 1830

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO
Jayme Medeiros Dias

E-mail: jayme@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2453 - 4765

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

GERÊNCIA DE GESTÃO AMBIENTAL
Carlos Henrique de Souza

E-mail: henriqueluth@gmail.com
Telefone: (24) 2452 - 8638

Endereço:Rua Vito Pentagna, nº 1012 - Benfica
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PORTARIA  PMV, Nº. 489, DE 30 DE AGOSTO 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 – EXONERAR, a partir do dia 01 de setembro de 2011, o
Sr. GILBERTO DA SILVA NOGUEIRA, Símbolo CC5, do cargo
comissionado de Subsecretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio
Ambiente, que vinha exercendo junto a Prefeitura Municipal de Valença.

Art. 2º - NOMEAR, a partir do dia 01 de setembro de 2011, o Sr.
GILBERTO DA SILVA NOGUEIRA, para exercer a função de confiança de
Subsecretário de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio Ambiente, Símbolo
FC1, junto a Prefeitura Municipal de Valença.

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, 30 de agosto de 2011.

            Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                     Prefeito

PORTARIA Nº. 488, DE 25 DE AGOSTO 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- EXONERAR, a partir do dia 31 de agosto de 2011, o Sr.
LOURIVAL JOSÉ RAMOS BRASIL, do cargo comissionado de  Diretor
de Divisão de Contratos e Convênios, Símbolo CC7, que vinha
exercendo junto a Procuradoria Jurídica do Município.

Art. 2º - NOMEAR, a partir do dia 01 de setembro de 2011, o Sr.
LÉO TOLEDO SILVA JUNIOR, para exercer o cargo comissionado de
Diretor de Divisão de Contratos e Convênios, Símbolo CC7, junto a
Procuradoria Jurídica do Município.

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, 25 de agosto de 2011.

            Vicente de Paula de Souza Guedes
                                                    Prefeito

DECRETO Nº 162, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

Ementa: “Institui preço público de serviço de apreensão de
veículo e dá outras providências.”

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

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº. 2.527, de 03
de maio de 2010 – que Dispõe sobre a remoção, guarda e depósito de
veículos apreendidos e retirados de circulação das vias públicas do
Município de Valença;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam instituídos os seguintes preços públicos,
relacionados com a apreensão e recolhimento de veículos infratores
para o depósito público municipal:

I – Rebocada de veículo de passeio, vans e similares:  3 UFIVAS
II – Rebocada de motocicleta: 2 UFIVAS
III- Rebocada de ônibus, caminhões e similares: 5 UFIVAS
IV – Diária de veículos de passeio, vans e similares:  1 UFIVA
V - Diária de motocicleta: 1 UFIVA
VI– Diária de ônibus, caminhões e similares: 2 UFIVAS

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

Valença, 08 de agosto de 2011.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 163, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

 Ementa: “Dispõe sobre a alteração do art. 4º do Decreto n. 292, de
06 de abril de 2006.”.

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

DECRETA:
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Portarias..........................................................................................págs 14 e 15
Leis..................................................................................................págs 15 à 23
Resoluções...................................................................................págs 23 e 24



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 4 Edição 434 - 06/09/2011

Art. 1° - Fica alterado o art. 4º do Decreto Municipal n. 292, de
06 de abril de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O parcelamento poderá ser autorizado em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, não podendo haver parcela de valor inferior a R$
25,00 (vinte e cinco reais)”.

§ 1º - Em caso de hipossuficiência comprovada do contribuinte, bem
como, em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) de
débitos fiscais, poderá ser requerido parcelamento em prestações
maiores do que a estabelecida no caput deste artigo, e o pedido deverá
ser remetido à autoridade competente para análise e posterior
deferimento ex oficio, com despacho devidamente fundamentado.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 013
de 06 de fevereiro de 2009.

Valença, 08 de agosto de 2011.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 165, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.

“Estabelece normas para melhoria do Centro de Conservatória.”

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de
Valença;

Considerando a importância da organização do centro do
Distrito de Conservatória para o desenvolvimento do Turismo e;

Considerando, a necessidade da implantação de uma política
de valorização e desenvolvimento turístico do Distrito.

DECRETA:

Art. 1° - As barracas comerciais localizadas na Praça Catarina
Quaglia serão removidas para a Praça da Matriz no prazo de 40
(quarenta) dias a contar do recebimento da notificação, feita pelos fiscais
do Departamento de Posturas.

Art. 2º - A organização das barracas na Praça da Matriz será
feito em duas etapas, conforme descritos nos incisos abaixo:

I - Será concedido uma única permissão de uso para cada contribuinte,

II - Não será concedida permissão para os que tenham:

a) comércio e
b) aqueles que sejam parentes de primeiro grau

Parágrafo único: Só será permitida a venda de artesanato, se
o permissionário apresentar as novas mercadorias no prazo de 30
(trinta) dias;

Art. 3° - Serão transferidos para a Praça da Matriz dentro de 40
(quarenta dias):

I - os contribuintes que estiverem de acordo com os incisos do art. 2º
deste Decreto;

II - os que tiverem suas mercadorias aprovadas pelo Comitê Gestor de
Turismo do Distrito de Conservatória - CGTDC;

§1º - Não tendo barracas suficientes terão prioridades:

a) - os contribuintes de maior idade;
b) – os que só tiverem como renda a barraca;
c) – os que tiverem maior tempo de atividade comercial na praça;

§ 2º – A permissão que trata este Decreto é feita com Intuito
Personae e em conseqüência disto, o Permissionário não poderá ceder,
vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a nenhuma pessoa
natural ou jurídica;

Art. 4° - Fica estabelecido o valor correspondente a 1 (uma)
UFIVA - Unidade Fiscal de Valença por Permissionário, como pagamento
mensal pela permissão, com vencimento dia 30 de cada mês, com
cinco dias de tolerância, com 2% de multa ao mês e 1% de juros de
mora ao mês.

Art. 5° - Os permissionários que possuem barracas na Praça
Catarina Quaglia, terão suas transferências de Alvará feita sem nenhum
ônus.

Art. 6° - A colocação de Faixas e Cartazes deverá seguir as
disposições abaixo:

§1º - Só serão aprovadas as faixas que tiverem interesse Turístico ou
de Utilidade Pública;

§2º - Os cartazes terão local próprio e deverão ser pedidos com
antecedência de 15 (quinze) dias;

§3º - As faixas ficaram expostas no máximo de 20 (vinte) dias, ficando o
responsável pela colocação da faixa, obrigado a retirá-la no mesmo
prazo acima estabelecido, sob pena de multa pelo não cumprimento.

§ 4º – O responsável à prévia licença para colocação das faixas e
cartazes, fica obrigado ao pagamento da taxa respectiva, conforme
definida no Código Tributário Municipal.

Art. 7° - Fica proibido qualquer tipo de comércio ambulante no
centro, bem como, a venda de produtos alimentícios.

Parágrafo único: O descumprimento no caput deste artigo
resultará na apreensão das mercadorias, realizadas pelos fiscais de
Postura.

Art. 8° - Só será permitido som mecânico em eventos especiais
aprovados, de acordo com o Decreto n. 53/2009, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 9º - Os estabelecimentos comerciais deverão cessar suas
atividades musicais na passagem da Seresta;

Art. 10 - Os estabelecimentos comerciais que tenham som
ao vivo deverão respeitar o limite de decibéis estabelecidos pela
Legislação Federal:

 I - Horário para fins de aplicação deste Decreto:

a) Diurno entre            07h00min as 19h00min
b) Vespertino               19h00min as 22h00min
c) Noturno                    22h00min as 07h00min

II - Para cada período os níveis máximos permitidos são:
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a) Diurno                           -70 db (A)
b) Vespertino                    -60 db (A)
c) Noturno                         -50 db (A)

Art. 11 - Os ônibus terão locais próprios para estacionar,
ficando proibido a circulação no centro da cidade, a não ser para o
desembarque dos passageiros das Pousadas localizados no centro,
no máximo de 20 minutos.

Art. 12 - As residências que exerçam atividades comerciais ou
prestadoras de serviços, transitória ou temporária deverão ser
licenciadas.

               Art. 13 - A Praça da Matriz deverá ser utilizada em eventos de
pequeno porte, onde não ocasione a destruição da mesma.

Art. 14 – Haverá um orientador de Posturas, que fará um
trabalho durante a semana de orientação ao comércio e os moradores.

Parágrafo único: O mesmo seguirá orientação da
Coordenação da Fiscalização de Posturas, quanto a suas atividades.

Art. 15 - Fica também proibido a exposição de mercadoria
estabelecido no Decreto nº. 60/2009.

Art. 16 – Fica estabelecido uma multa de 10 UFIVAS, no caso
de descumprimento do presente Decreto em caso de reincidência 20
UFIVAS e 20% a cada reincidência.

Art. 17 - Este decreto entrará em vigor na data de sua edição.

 Valença, 12, de agosto de 2011.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 171, DE 23 DE AGOSTO 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$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis 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 entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 176, DE 30 DE AGOSTO DE 2011.

Ementa: “Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Suplementar no Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores
Públicos de Valença, 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$ 385.000,00 (trezentos e oitenta 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
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, 30 de agosto de 2011

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº 177, DE 30 DE AGOSTO DE 2011.

“Revoga exploração do serviço de táxi.”

             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 ponto em
Parapeúna – 5º  Distrito, nesta cidade, concedido ao Sr. Rômulo
Baraúna Peixoto.                           .

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

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

DECRETO Nº. 178, DE  30 DE AGOSTO DE 2011.

“Dispõe sobre a Exploração do serviço de Táxi 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.
14890/11 e do Processo Administrativo nº. 14891/11.

DECRETA

     Art. 1º - Fica outorgada permissão a título precário, nos
moldes da lei 1697/95, ao Sr. Rogério Silva da Rocha, residente a
Rua das Camélias, nº. 86, Bairro Spalla II, São José das Palmeiras,
nesta cidade, portador do CPF n. 622.562.897-53, do ponto de táxi em
Parapeúna – 5º Distrito, pertencente ao Município, conforme
requerimento feito através do processo administrativo nº. 14890/11 e
processo administrativo nº. 14891/11.

    Parágrafo único: 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, sem
autorização da Municipalidade.

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

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2011.

REGISTRA-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

Concurso Público mais perto da realidade

O prefeito Vicente Guedes assinou ontem, a autorização

para envio à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei que autoriza

a realização do concurso público no município. O projeto será

enviado à Câmara na próxima segunda-feira, 05 de setembro,

quando o prefeito se reunirá com a bancada governista composta

pelos sete vereadores que apóiam o governo às 14 horas.

De acordo com Clara Pentagna, Secretária de

Administração, já foram definidos cargos, nível salarial e número

de vagas e foi proposto ainda, a criação de vinte novos cargos

que o governo julga essenciais para uma gestão pública mais

técnica.

Assim que a Câmara de Vereadores aprovar o Projeto de

Lei, será publicado mais detalhes sobre o concurso e logo em

seguida o edital.
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DECRETO Nº. 180, DE 31 DE AGOSTO 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. 2.626 de 24 de agosto de 2011.

D E C R E T A

          Artigo 1º - Fica aberto Crédito Especial até o valor de R$
333.240,00 (trezentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta reais),
para atender as despesas assim codificadas:

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 da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, sob
Proposta nº. 29076130000110015.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2011.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2011

Processo Administrativo nº: 9.341/2011

Objeto: Aquisição de toner e cartucho destinados a atender a
diversas secretarias da municipalidade.
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 20 de setembro 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

CADEP – Comissão de Análise de Defesa Prévia
Publicação de Processos

Processos Deferidos:

Proc. nº 16.664 de 22/08/2011
Proc. nº E-12/298.516/2011 de 10/08/2011

 Processos Indeferidos:

Proc. nº 16.761 de 23/08/2011
Proc. nº 16.763 de 23/08/2011
Proc. nº 16.764 de 23/08/2011
Proc. nº 17.012 de 26/08/2011

Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar

DECRETO Nº 184, DE 06 DE  SETEMBRO DE 2011.

       “Decreta Ponto Facultativo, dando outras providências”.

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

CONSIDERANDO o feriado do dia 07 de setembro –
Independência do Brasil;

DECRETA:

Art. 1° - Ponto Facultativo, nas Secretarias e Departamentos
da Prefeitura Municipal de Valença, nos dias 08 e 09 de setembro do
corrente ano (quinta e sexta – feira).

Parágrafo único: Excetuam-se os serviços considerados
essenciais ou emergenciais que não admitam paralisação, tais como
os serviços de saúde e serviços públicos, incumbindo-se os senhores
Secretários de Saúde e de Serviços Públicos e Defesa Civil, tomar as
necessárias providências para sua operacionalização.

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

Valença, 06 de setembro de 2011.

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

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito
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COMUNICADO AO CONTRIBUINTE

Valença, 06 de setembro de 2011.

Ref. Processo nº: 12315/2011

Assunto: Auto de Infração 2720 de 09.05.2011.

Contribuinte:Agropecuária Chacrinha de Valença Ind e Comercio  Ltda.

Atendendo assunto de seu interesse, constante do Processo acima identificado, estamos informando a V.Sª,que tendo esgotado o prazo
de apresentação de impugnação recurso de 2º instância, conforme art. 304, inc.IV,  art.317, c/c Parágrafo Único do Código Tributário Municipal,
o mesmo foi inscrito em Divida  Ativa do Município, sendo passível de cobrança via judicial, conforme legislação vigente.

Atenciosamente

Carlos Henrique Barros Machado.
Fiscal de Tributos

Mat. 101.931
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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-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.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-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.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-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.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-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.º042 /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  agosto de 2011.

PAULO JORGE CESAR
Presidente

Atos do Poder Legislativo
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P O R T A R I A  N.º  043 /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, a senhora JULYANA
APARECIDA BRANDÃO NASCIMENTO, brasileira, casada,  portadora da
cédula de identidade nº. 15290.393, SSP/MG, inscrita na Receita Federal
com o nº. 116.759.867-97 do   cargo Comissionado CC-AM II , a partir
de 1º de agosto de 2011.

                             Registre, publique-se e cumpra-se.

                                 Valença, 1º de  agosto de 2011.

                            PAULO JORGE CESAR
                                      Presidente

Republicação
LEI COMPLEMENTAR N° 115
De 26 de agosto de 2009.
(projeto de lei complementar n.º 11  oriundo do Poder Executivo)

INSTITUI NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES ECONÔMICAS NO MUNICÍPIO E IMPLEMENTAÇÃO DE
DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 123/2006, SUAS
ALTERAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES E DEMAIS PORTARIAS,
RESOLUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO COMITÊ GESTOR DO
SIMPLES NACIONAL E DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMITÊ
GESTOR DO SIMPLES NACIONAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

Licenciamento de Atividade Econômica

Art. 1° - A localização, a Instalação e o Funcionamento de
Estabelecimentos  Comerciais, Industriais, Produtores e Prestadores
de Serviços de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte,
Microempreendedor Individual, Profissionais  Autônomos com
estabelecimento fixo, Repartições Públicas, Autarquias e Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, Empresas Publicas,
Sociedades de Econômia Mista, Delegadas, Autorizadas,
Permissionárias e Notariais, que pertençam a qualquer pessoa física
ou jurídica, inclusive as que gozam de imunidade ou isenção tributária
no Município de Valença, estão sujeitas a licenciamento prévio da
Secretaria Municipal de Fazenda observando o disposto nesta lei, na
legislação relativa ao  Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, no
Código Tributário Municipal no Código Municipal de Posturas e nas
demais legislações pertinentes.

§ 1° - O disposto nesta lei aplica-se também ao exercício regular de
atividades no interior de residências e em locais ocupados por
estabelecimentos já licenciados, que pretendam exercer atividades
diversas, assim como ao exercício transitório ou temporário de
atividades, atividades ambulantes e das demais enquadradas como
Microempreendedor Individual.

§ 2° - Os modelos de licença para localização, instalação e
funcionamento de estabelecimento e as demais normas e
procedimentos serão regulamentados por decreto do Chefe do
Executivo.

Art.2° - Será obrigatório o requerimento de Alvará sempre que se
caracterizarem atividades econômicas e / ou sociais e
estabelecimentos distintos, considerando-se como tais:

I – os que, embora no mesmo imóvel ou local, ainda que com atividade
idêntica, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II – os que, embora com atividade idêntica e pertencente à mesma
pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédio distintos ou em
locais diversos.
III – os localizados em residências, terrenos, áreas particulares ou
públicas.
IV – as exercidas em vias públicas que se enquadrarem como
Microempreendedor Individual.

Art. 3° - A concessão de Alvará de Licença de Localização, Instalação e
Funcionamento para Estabelecimento, será a título precário, não
implicando em nenhum caso:
I - o reconhecimento de direitos e obrigações concernentes às relações
jurídicas de direito privado;
II – a quitação ou prova de regularidade do cumprimento de obrigações
administrativas ou tributárias;
III – o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a
quaisquer normas aplicáveis à sua localização, instalação e
funcionamento, especialmente às de proteção à saúde e às normas
ambientais, bem como condições da edificação, instalação de
máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de
profissões, inclusive a construção sob o ponto de vista edilício.

Art. 4°- Os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, a
fim de se verificar a manutenção das condições que possibilitaram  o
licenciamento, bem como o cumprimento das obrigações tributárias e
legislações municipais.

Art. 5° - As demais disposições do licenciamento de atividade econômica
e social e do alvará serão regulamentadas por Decreto do Chefe do
Executivo.
Parágrafo único – O município poderá celebrar convênio com os demais
entes federados, órgãos e entidades para, de forma integrada e
consolidada, agilizar e facilitar a liberação do licenciamento de atividade.

Da Taxação

Art.6° - O licenciamento inicial do estabelecimento, a inclusão ou a
exclusão de atividades e quaisquer outras alterações das
características do alvará serão efetivados mediante o prévio pagamento
das taxas devidas, observando o disposto no Código Tributário
Municipal de Valença, e não eximira o requerente do cumprimento das
demais obrigações junto à administração pública.

§ 1° - A obrigação imposta no caput deste artigo aplica-se também ao
exercício de atividades transitórias.
§ 2° - A Taxa de Licença para localização e Verificação do Funcionamento
de Estabelecimento e a Taxa de Fiscalização Sanitária não serão
devidas na hipótese de alteração de alvará decorrente de mudança de
denominação ou de

numeração de logradouro por iniciativa do Poder Público, nem pela
concessão de segunda via de alvará, alteração de sócios, capital social
e razão social.

Art. 7° - Fica reduzido a 0(zero) os valores referentes a taxas, preços
publicos e demais custos relativos à abertura, à inscrição ,ao alvará , à
licença e ao cadastro do Microempreendedor Individual.

Da Aprovação Prévia do Local
Art.8° -  O requerimento de Alvará será precedido da apresentação do
formulário de Consulta  Previa do Local, no qual o interessado fará
constar às informações básicas sobre a atividade a ser desenvolvida,
o endereço e a inscrição imobiliária do local pretendido.
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Art. 9° - A aprovação previa  do local será deferida ou indeferida, com
base nas informações dos órgãos  competentes da Prefeitura Municipal
de Valença, quanto:
I – ao zoneamento;
II -  à situação cadastral do imóvel quanto a sua regularidade edilícia;
III – às normas jurídicas de meio ambiente;
IV – às atividades de alto grau de risco;
V – ás demais legislações municipais.
§ 1° - Na análise da consulta Previa do Local, sob o ponto de vista do
Cadastro Imobiliário, será examinada unicamente a regularidade da
edificação , considerando –se  deferidas as classificadas como
“regulares” no sistema de IPTU da Prefeitura Municipal de Valença.

§ 2° - A Consulta Prévia do Local indeferida, por não atender a um dos
incisos do caput deste artigo ou necessitar de parecer de um dos
órgãos competentes quanto à atividade, será encaminhada para a
Comissão  Permanente de Análise de Consulta Prévia – COPAC.

Art. 10 – A Comissão Permanente de Análise de Consulta Prévia –
COPAC, poderá conceder licença provisória ou especial nas seguintes
situações:
I – as atividades econômicas e sociais relacionadas no Plano Diretor
do Município, classificadas como Comércio de Serviço de Vizinhança
unidade de lote, sem condições de comprovação de titularidade e/ou
“habite – se “ , decorrente de loteamento ou construção irregular, ou
instaladas em áreas desprovidas de regulamentação fundiária legal
ou regulamentação precária;
II – as exercidas em quiosques , módulos, cabines, estantes e quaisquer
unidades removíveis para prática de pequeno comércio ou prestação
de serviço, situados em áreas particulares ou publicas;
III – a instalação , no interior de estabelecimentos , de máquinas ,
módulos e quaisquer equipamentos que se destinem, por meios
automáticos ou semi-automáticos, a venda de mercadorias ou a prover
serviços;
IV – os localizados em imóveis irregulares perante o Cadastro
Imobiliário, quando o proprietário do imóvel  não possuir qualquer
espécie de vínculo comercial ou empresarial com os titulares do
estabelecimento requerente , regulamentando o disposto na Lei 3095,
de 29 de novembro de 1999;
V – quando atividade exercida em residência do  Microempreendedor
Individual ou titular ou sócio da empresa, na hipótese em que a atividade
não gere circulação  de pessoas , ou somente como ponto de
referencia, escritório administrativo ou denominação como referencia
do contribuinte.
VI – ao   Microempreendedor Individual localizado em imóvel irregular
perante o Cadastro Imobiliário desde que a atividade exercida não
seja enquadrada como de alto grau de risco.

§ 1° - Não estarão sujeitos aos benefícios previstos neste artigo,as
atividades que dependam de licenciamento específico para a instalação
de maquinas e motores, especialmente as que emitam ruídos acima
dos padrões estabelecidos pelas normas de poluição ambiental ou as
que se destinam à pintura.

§ 2° - Os beneficiários enquadrados no inciso  IV deste artigo somente
gozarão dos benefícios deste artigo , concedido pela  Comissão
Permanente de Analise de Consulta Previa – COPAC, após a
apresentação , pelo requerente de Laudo Técnico, por um responsável
técnico legal ,cadastrado, atestando e assumindo responsabilidade
de que o imóvel comporta as atividades exercidas no local.
Art. 11 – O licenciamento do Microempreendedor Individual poderá ter
tramite especial, conforme determinação de legislação Federal e órgão
competente para acolher o pedido de registro, dispensado o contribuinte
de Consulta Previa e vistoria previa do local, não dispensando o
contribuinte:

I – de vistoria futura das instalações para verificação do cumprimento
das normas ambientais, saúde ,posturas e demais legislações
pertinentes à atividade exercida.

II – de cumprir exigências futuras para liberação  do alvará de licença;
III – do reconhecimento  pelo município do direito de exercer a atividade
no local, podendo ser cassada e suspensa a qualquer tempo.

Art. 12 – Fica vedado o exercício da profissão ou do ofício no local, a
colocação de publicidade e estoque de mercadorias para os
licenciamentos concedidos como ponto de referência, escritório
administrativo ou denominação como referência do contribuinte.
Parágrafo Único – Ao Microempreendedor individual somente será
permitido placa indicativa de estabelecimento de ate 2m² (dois metros
quadrados).

Art. 13 – Os requisitos de segurança sanitária , metrológica, controle
ambiental e prevenção contra incêndio , para os fins de registro e
legalização ,quando a atividade necessitar, será de responsabilidade
do requerente e dos órgãos responsáveis pela emissão da licença e
autorização para funcionamento.

Da Comissão

Art. 14 – Fica criada a Comissão Permanente  de Análise de Consulta
Prévia – COPAC, como órgão consultivo e executivo da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico , com a finalidade de
coordenar e executar a análise de consultas prévias do local para
licenciamento de estabelecimentos , que será composta por 1 (um)
secretario e 7 (sete) membros com direito a voto, sendo que
,necessariamente, 4 (quatro) deverão ser servidores de carreira , com
1 (um) suplente para cada membro e designados pelos secretários
correspondentes e homologada pelo Chefe do Executivo, com a seguinte
composição:

I – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econômico , do setor responsável pela
consulta Prévia;
II – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, sendo da
Coordenadoria de Vigilância Sanitária;
III – 1 (um) representante da Procuradoria Jurídica;
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras;
V – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Fazenda, sendo
1(um) da Gerência de fiscalização Posturas e 1 (um) da Gerência de
Cadastro Imobiliário;
VI – 1 (um) da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente;
VII – 1 (um) da Chefia de Gabinete .

Art. 15 – A Comissão Permanente de Análise  de Consulta Prévia –
COPAC, terá por princípios da legalidade , a imparcialidade,
impessoalidade, publicidade e a igualdade de procedimentos , no
julgamento das consultas.

Parágrafo Único – O Chefe do Executivo instituirá e regulamentara a
Comissão Permanente de Analise de Consulta por Decreto.

Art. 16 – Com a finalidade de incentivar a celeridade e a
desburocratização de procedimentos internos em benefício do
Município de dos contribuintes na instalação de novos
estabelecimentos, será concedido aos membros da Comissão
Permanente de Análise de Consulta Prévia – COPAC, “jeton” por
participação em reunião, em conformidade com o artigo 138 da Lei 28,
de 28/09/1999, a critério do Chefe do Executivo.

Art. 17 – As Consultas Prévias do Local indeferidas pela Comissão
Permanente de Analise de Consulta Prévia – COPAC, caberá  recurso
pelo requerente, no

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, que será julgada pelo Chefe do
Executivo.

Disposições Gerais
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Art. 18 – O alvará será cassado, observado o princípio constitucional do
contraditório e a ampla defesa, se:

I – for exercida atividade não permitida no local ou no caso de se dar ao
imóvel destinação  diversa daquela para a qual foi concedido o
licenciamento;
II – forem infringidas quaisquer disposições referentes ao controle de
poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos ,
prejuízos, incômodos ou puser em risco, por qualquer forma, a
segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou
da coletividade;
III – houver cerceamento às diligências necessárias ao exercício do
poder de polícia do município;
IV – ocorrer prática reincidente de infrações à legislação aplicável;
V – houver solicitação de órgão público , por motivo da perda de validade
de documento exigido para o funcionamento da atividade;
VI – ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração
, documento ou descumprimento do termo de responsabilidade previsto
neste decreto.

Art. 19 – O alvará será anulado se o licenciamento tiver sido concedido
com inobservância de preceitos legais ou regulamentares.

Art. 20 – Qualquer pessoa , entidade ou órgão público poderá solicitar
a cassação da licença ou alvará , se configuradas quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 18 desta lei ou infração às demais
legislações municipal, estadual ou federal no exercício de sua atividade.

Art. 21 – O Poder Público Municipal poderá impor restrições às atividades
dos estabelecimentos já licenciados , no resguardo do interesse
público.

Art. 22 – No caso de inclusão de atividades ou demais alterações na
característica do licenciamento concedido , estará sujeito às exigências
referentes ao licenciamento inicial.

Art. 23 – As disposições da presente lei não exime o contribuinte de
promover a regularização perante os órgãos competentes, em especial
junto a INEA, IBAMA, Coordenadoria de Meio Ambiente, Secretaria
Estadual de Educação e ou Ministério da Educação, Corpo de
Bombeiros e Secretaria de Saúde, assim como nos órgãos
fiscalizadores do exercício profissional.

Disposições do Microempreendedor Individual e Simples Nacional

Art. 24 – O Microempreendedor Individual poderá optar pelo
recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS através do Sistema de
Recolhimentos em valores fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo
Simples Nacional (SIMEI), instituído pela Legislação Federal.

Parágrafo Único – O  Imposto Sobre Serviços – ISS devido através do
Sistema de Recolhimentos em Valores Fixos Mensais dos Tributos
abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI, será recolhido em valores
fixos mensais independente da receita bruta por ele auferida no mês ,
na forma da legislação pertinente.

Art.25 – O Microempreendedor Individual, não optante pelo Simples
Nacional na forma da legislação Federal, recolhera o Imposto Sobre
Serviço – ISS sobre o valor dos serviços prestados, observado as
normas municipais aplicáveis aos demais contribuintes.

Art. 26 – O Microempreendedor Individual comprovará a receita bruta
mediante apresentação de declaração simplificada.

§ 1° - Será obrigatória a emissão de documento fiscal apenas nas
prestações de serviços realizadas pelo Microempreendedor Individual
para destinatário inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), ficando dispensado a emissão para consumidor final, pessoa
física.

§ 2° - O Microempreendedor obrigado a emitir documento fiscal poderá
optar por fornecer a nota fiscal de serviço eletrônica.

§ 3° - Enquanto não prescritos os prazos para cobrança dos tributos
devidos , deverão ser mantidos em boa ordem e guarda os documentos
fiscais comprovadores dos serviços tomados e das mercadorias
adquiridas, bem como os documentos fiscais eventualmente emitidos,
relativos às prestações de serviços realizados.

Art. 27 – O Microempreendedor Individual esta dispensado  de manter
e escriturar os livros fiscais previstos na legislação tributária municipal.

Art. 28 – O Microempreendedor Individual que deixar de preencher os
requisitos exigidos na legislação Federal e na presente Lei, devera
regularizar a sua nova condição perante a Fazenda Pública Municipal.

§ 1° - A licença concedida ao Microempreendedor Individual nos termos
desta lei devera ser convertida em Alvará de Localização , Instalação e
Funcionamento, conforme disposições da legislação municipal
pertinente para atividade exercida.

§ 2° - O empresário individual excluído  da condição de
Microempreendedor Individual poderá continuar recolhendo  o Imposto
Sobre Serviço – ISS através do Simples Nacional , na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que observadas
as condições previstas na Legislação Federal.

§ 3° - Não observando as condições que trata o parágrafo anterior, o
Microempreendedor Individual devera cumprir as normas municipais
aplicáveis aos demais contribuintes do Imposto Sobre Serviço – ISS.

Art.29 – O pedido de inscrição ou baixa referente a empresários e
pessoas jurídicas , ocorrera independente da regularidade das
obrigações tributarias e sem prejuízo das responsabilidades por tais
obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Art. 30 – Será  cancelada a licença concedida ao  Microempreendedor
Individual que deixar de cumprir o disposto no artigo 11 desta   lei.

Art. 31 – Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal
exercera sua atividade prioritariamente de maneira orientativa e não
punitiva junto ao Microempreendedor Individual.

Parágrafo Único – Sempre  que possível e a infração não colocar em
risco os consumidores e os trabalhadores, o auto de infração será
precedido de intimação com prazo de 30 (trinta) dias para solucionar a
irregularidade e / ou pendência.

Art. 32 – Os escritórios  de serviços contábeis optantes do Simples
Nacional, que , independentemente da receita bruta anual, estão
obrigados à emissão da
nota fiscal eletrônica na forma da legislação pertinente, recolherão o
Imposto Sobre Serviço – ISS, através de Documento  de Arrecadação
Municipal – DARM, em conformidade com o anexo único desta lei ,
levando – se em conta faixas de receitas brutas anuais, de acordo com
o disposto em Legislação Federal.

§ 1° - Receita bruta é o preço dos serviços prestados.

§ 2° - A receita bruta anual será apurada da seguinte forma:

I – para escritórios que tenham iniciado as suas atividades antes de
01/01/08: a receita bruta de 01/01/08 a 31/12/08;
II – para escritórios que tenham iniciado as suas atividades a partir de
01/01/08 e ate 31/12/08:

Receita Bruta Anual = (RB1 + ... + RBn) x (12/n), onde:
RB = Receita Bruta do Mês



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 18 Edição 434 - 06/09/2011

n =  Quantidade de Meses de Funcionamento

III – para escritórios que tenham iniciado as suas atividades a partir de
01/01/09 e ate a data da publicação desta lei:

Receita Bruta Anual = (RB1 + ... + RBn) x (12/n), onde:
RB = Receita Bruta do Mês
n = Quantidade de Meses de Funcionamento

IV – para escritórios que venham iniciar as suas atividades a partir da
data da publicação desta lei

Receita Bruta Anual = (RBpm) x (30/d)(12), onde:
RBpm = Receita Bruta do Primeiro Mês
d = Quantidade de Dias de Funcionamento no Primeiro Mês

§ 3° - A receita bruta anual, a partir de 01/01/10 e para os exercícios
posteriores , será apurada , integralmente ou proporcionalmente , com
base no exercício anterior , salvo nos casos previstos para o primeiro
exercício, no inciso IV do § 2° deste artigo.

Das Disposições Finais

Art. 33 – Os prestadores de serviços, bem como os tomadores ou
intermediários de serviços , responsáveis ou não pelo recolhimento
do imposto, em relação às notas fiscais eletrônicas – NFS – e emitidas
ou recebidas , ficam  dispensados  da escrituração do LRPS – livro de
Registro de Prestação de Serviços.

Art. 34 – Qualquer infração quanto ao licenciamento de atividades
econômicas e sociais, observados o contraditório e a ampla defesa,
será aplicada a multa formal de 20(vinte) UFIVAS – Unidade Fiscal do
Município de Valença;

Art. 35 – Ficam adotadas, pelo Município de Valença, todas as regras
do Simples Nacional estabelecidas pelas Leis Complementares e
Decretos Federais, bem como pelas Portarias , Resoluções e
Recomendações do Comitê Gestor do Simples Nacional e da Secretaria
Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Parágrafo Único – A Atribuição para aplicação , orientação e fiscalização
das disposições do caput deste artigo , será de responsabilidade dos
Fiscais de Rendas da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 36 – Esta lei entra em vigor:

I – Para os dispositivos referentes ao licenciamento do
Microempreendedor Individual a partir de 01 de agosto de 2009.

II – Para o disposto contido no artigo 21, na data de sua publicação ,
retroagindo os seus efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2009,
podendo o pagamento retroativo do ISS – Imposto Sobre Serviço ser
recolhido, sem os acréscimos legais, ate 30(trinta) dias após a data de
publicação desta lei.
III – Para os demais dispositivos, na data de sua publicação.

Art. 37 – Ficam revogadas as disposições em contrário.

                   Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2009.

   Luiz Fernando Furtado da Graça               Salvador de Souza
            PRESIDENTE             VICE- PRESIDENTE

   Paulo Jorge César          José Reinaldo Alves Bastos
    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

                                                     ANEXO I

                        ISSQN – Atividade de Serviços Contábeis

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 dos valores devidos mensalmente pelos contribuintes do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
§ 2º - Deverá ser feito cadastro prévio dos incentivadores que se
mostrarem interessados em apoiar os projetos culturais na forma desta
lei e de sua regulamentação.
§ 3º - O Poder Executivo deverá estabelecer o razoável percentual fiscal
pela estimativa de recolhimento do ISSQN, observando a Lei
Orçamentária do respectivo exercício.

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, entende-se como:
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:
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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 Executivo, 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 - A Comissão terá a finalidade de analisar as condições técnicas e
orçamentárias, visando contemplar o maior numero de projetos.
§ 6º - Os membros da Comissão não perceberão qualquer remuneração
pelo desempenho da função.

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 municipais 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 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 n.° 2.618
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 63 oriundo do Felipe Fulgêncio Farias)

INSTITUI A SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE VALENÇA/
RJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída, no Município de Valença, a Semana do Meio
Ambiente, na semana do dia 05 de junho de cada ano, consagrado
como Dia Mundial do Meio Ambiente.
Art. 2º - A Semana do Meio Ambiente, incluído o dia 05 de junho, fará
parte do calendário municipal de eventos.
Art. 3º - A Prefeitura, através de seus órgãos, poderá promover e apoiar
eventos públicos alusivos a Semana do Meio Ambiente, como também
a realização de palestras, debates, conferencias, seminários e
atividades de formação referentes ao tema.
Parágrafo Único - O Poder Público Municipal poderá dispor de recursos
do orçamento para o apoio financeiro e material de atividades públicas
vinculadas à Semana do Meio Ambiente.
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação poderá promover ao longo
da Semana do Meio Ambiente, em todas as escolas da rede municipal
de ensino, eventos e atividades específicas de discussão e
conscientização dos alunos, pais e professores quanto à importância
da conservação do meio ambiente.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação deverá constituir com
antecedência mínima de 100 (cem) dias da data prevista nesta Lei,
uma comissão organizadora com a finalidade de sugerir e aprovar os
projetos e atividades de que tratam os artigos 3° e 4°, composta no
mínimo 05 (cinco) membros, sendo 02 (dois) do Poder Executivo, 01
(um) do Poder Legislativo e 02 (dois) representantes da sociedade
civil organizada, ligados à temática Meio Ambiente.
§2º - Serão acolhidos como representantes da sociedade civil
organizada os cidadãos indicados pelas entidades devidamente
legalizadas, indicadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente.
Art. 5º - A Câmara Municipal de Valença poderá promover durante a
Semana do Meio Ambiente, sessão solene para comemorar o Dia
Nacional do Meio Ambiente, com objetivo de promover a reflexão e de
homenagear as entidades e munícipes que possuem trabalhos na
área ambiental.
Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Educação,
suplementadas se necessário.
Art. 7º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta Lei no prazo de
até 180 dias da data de sua publicação.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões em 13 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 2.619
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de Lei n.º 63 oriundo do Vereador Paulo Jorge César e Salvador
de Souza)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL
DO CONTROLE DE CÃES E GATOS  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º   - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no Município de
Valença-RJ, o controle de natalidade de cães e gatos, regido de acordo
com o estabelecido nesta lei, mediante o emprego de esterilização
cirúrgica ou outra forma de interrupção da fertilidade ou de controle de
reprodução de animais, vedada a prática de outros procedimentos
veterinários.

  Art.2º - Está proibido a prática de extermínio de cães e gatos saudáveis
como método  de controle populacional e sanitário.

Art.3º  - A população deverá ser conscientizada constantemente pelo
Poder Público sobre a necessidade de esterilizar os animais, ainda
que domiciliados para que se ponha fim à cruel e criminosa prática do
abandono de filhotes indesejados.

 Art.4º. -  Caberá ao Órgão Municipal responsável pelo controle de
zoonoses criar  através de parcerias com universidades,
estabelecimentos veterinários, organizações não-governamentais de
proteção animal e com a iniciativa privada, a execução de programa
permanente de controle reprodutivo de cães e gatos.

§1º - Será promovido o programa mutirões periódicos para a castração
gratuita de animais de famílias carentes sendo observado o cuidado
necessário com a assepsia.

§2º - Veterinários e Professores de Universidades estarão autorizados
a participarem do programa.
           .
Art. 5º. - A esterilização de animais será executada mediante programa
em que seja levado em conta:

I – Estudo a ser elaborado pela Secretaria da Saúde, por intermédio
dos setores competentes, que indicará a necessidade de atendimento
prioritário ou emergencial, em face de superpopulação;

II – O quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade,
necessário à redução da taxa populacional em níveis satisfatórios,
inclusive os não-domiciliados;

III – O tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados
junto às comunidades de baixa renda.

Art.6º - Deverá ser desencadeado um programa de campanhas
educativas, através dos meios de comunicação adequados, que
propiciem à população a assimilação de noções de ética acerca da
guarda responsável de animais domésticos.

§1º - Será realizada anualmente nas Escolas Municipais, uma
campanha sobre a posse responsável de animais, com palestras
educativas.

Art. 7º - Todos os cães e gatos do Município de Valença-RJ deverão ser
registrados no órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses
ou em estabelecimentos veterinários devidamente credenciados por
esse mesmo órgão.

§1º - Os proprietários de animais, residentes no Município de Valença-
RJ, deverão providenciar o registro dos mesmos no prazo máximo de
180 dias a partir da data de publicação da presente Lei.
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§2º - Após o nascimento, os cães e gatos deverão ser registrados entre
o terceiro e sexto mês de idade, recebendo no ato do registro, a aplicação
da vacina contra raiva.

§3º - Após o prazo estipulado no parágrafo 1º, os proprietários de
animais não registrados estarão sujeitos a intimação, emitida por
agente sanitário do órgão municipal responsável pelo controle de
zoonoses, para que proceda ao registro de todos os animais no prazo
de 30 dias;

Art. 8º - Fica proibido soltar ou abandonar cães e gatos em vias e
logradouros públicos e privados, sob pena de multa a ser
regulamentada pelo Executivo em caso de reincidência.

Art. 9º - Será apreendido todo e qualquer cão ou gato encontrado solto
em vias e logradouros públicos.

Art. 10 - As cadelas ou gatas prenhes, com filhotes ou no cio
abandonadas em vias ou logradouros públicos, serão capturadas,
castradas, vermifugadas e disponibilizadas para doação..

Art. 11 - A Municipalidade cuidará da execução do programa tratado por
esta Lei, ouvindo-se as entidades e órgãos representativos de proteção
aos animais.

Art. 12 - As   despesas        decorrentes        da    aplicação   da    presente
Lei  correrão  à  conta das dotações orçamentárias   da Secretária de
Saúde.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e
regulamentada pelo Poder Executivo, revogando a Lei 1915 de 06/08/
2001 .

          Sala das Sessões em 13 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 2.620
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de lei n.º067 de origem do Vereador José Reinaldo Alves Bastos)

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE TERRA/ ENTULHO/ LIXO E
TRANSPORTE DE CAÇAMBAS NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art.1°- A remoção de Terra, Entulho e Lixo, bem como o transporte de
caçambas no Município de Valença, somente poderão ser efetuados
em caminhões com dispositivos técnicos que impeçam a queda do
material transportado do veículo, conforme regulamentação desta lei.

Art. 2°- Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir da regulamentação desta Lei, para que os veículos se adaptem
ao disposto no artigo anterior.

Art. 3° - O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator
multa de 120 (cento e vinte) UFIRs-RJ ( Unidade Fiscal de Referência
do Estado do Rio de Janeiro), dobrada em caso de reincidência

Art. 4°- O poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias, contados de sua publicação.

Art. 5°- As despesas para a execução desta Lei correrão por contra de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

                       Sala das Sessões em 13 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 2.622
De 01 de agosto de 2011.
(Projeto de Lei n.º 57 oriundo do Vereador Luiz Antonio R. Assumpção
Filho (Zan)

Disciplina o dever de transparência por parte de entidades privadas de

utilidade pública ou não que recebam recursos públicos a título de

subvenções e auxílios ou parcerias com o Município de Valença

     A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - Ficam as instituições privadas de utilidade pública ou não,

desde que sem fins lucrativos, tais como Organizações Não

Governamentais (ONG), Organização Social com Interesse Público

(OSCIP), Fundações e Associações, que recebam recursos públicos a

título de subvenções, auxílios ou parcerias com o Município de Valença,

obrigadas a publicar, mensalmente, em página eletrônica própria na

rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências

realizadas pelo Município de Valença com a respectiva prestação de

contas especificando as pessoas jurídicas ou físicas com o respectivo

CNPJ e CPF.

Parágrafo único – A página eletrônica será mantida pela instituição

beneficiada, sem qualquer ônus para o Poder Público.

Art. 2º - A não observância do disposto no artigo 1º acarretará na

suspensão imediata do repasse governamental, até a devida

regularização, sem prejuízo de ressarcimento dos recursos já

repassados.
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Art. 3° - As instituições mencionadas no caput do artigo 1º terão o prazo

de 90 (noventa) dias para se adequarem às exigências da presente lei.

Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

              Sala das Sessões em 01 de agosto 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  2.624
De 03 de agosto de 2011.
(Projeto de Lei n.º 64   oriundo do Vereador Luiz Antonio A.Filho – Zan)

Torna obrigatória a colocação de placas em braile na entrada dos
órgãos e entidades públicos municipais da administração direta e
indireta, parques e áreas de lazer públicas.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º – Os órgãos e entidades públicos municipais da administração
direta e indireta ficam obrigados a inserir placas de informações em
braile em suas entradas sobre horários de funcionamento, atribuições
legais, pagamentos de taxas e localização de escadas, rampas e
elevadores, acessam a instalações sanitárias dentre outras, para
garantir a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência visual.
Art. 2° - Os parques e áreas de lazer públicos localizados no Município
também ficam obrigados a colocar placas de informações em braile
sobre o tipo de diversão oferecida no local, horários de funcionamento,
dimensionamento da área, acesso por escadas, rampas ou elevadores,
instalações sanitárias, dentre outras.
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
              Sala das Sessões em 03 de agosto 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 2.625
De 17 de  agosto de 2011.
(Projeto de Lei n.º 46 oriundo do Vereador Luiz Fernando Furtado da
Graça (Fernandinho Graça)

Fica autorizado o Poder Executivo a promover a  campanha
permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção
da dengue nas Escolas Municipais e a realização de convênio com
as empresas instaladas no Município e dá outras providências.

                 A Câmara Municipal de Valença  RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a promover a  campanha
permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção da
dengue nas Escolas Municipais e  realizar  convênio com as empresas
instaladas no Município .

Art. 2º - A Campanha deverá informar os alunos e funcionários sobre a
importância da prevenção da dengue, os riscos e conscientizá-los a
respeito da necessidade do combate ao foco durante todo o ano,
tornando-os orientadores do assunto em seus lares, comunidades e
empresas.

Art. 3º - O estabelecimento da forma e do conteúdo da Campanha
ficará a critério dos órgãos municipais competentes, e será
regulamentado por decreto.

Art. 4º - As despesas com  a execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

    Sala das Sessões em 17 de agosto 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 2.626
De 24 de agosto de 2011.
(Projeto de lei n.º 79 oriundo do Poder Executivo)

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$
333.240,00 (trezentos e trinta e três mil duzentos e quarenta 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$ 333.240,00 (trezentos e trinta e três
mil, duzentos e quarenta reais), para atender as despesas, assim
codificado:



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ23Edição 434 - 06/09/2011

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 da Rede
de Serviços de Atenção Básica de Saúde, sob Proposta nº.
29076130000110015.

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

      Sala das Sessões em 24 de agosto 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

Resolução nº. 868
De 11 de maio de 2011.
(Projeto de Resolução n.º 10 oriundo do Vereador João Carlos
Modesto)

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO VALENCIANO AO SENHOR AFONSO
DIAS DOS SANTOS BRANDÃO NETO, dando ainda outras providências.

        A Câmara Municipal de Valença, RESOLVE:

Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Valenciano, com
base no art. 231, § 1º,  do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Valença ao Senhor AFONSO DIAS DOS SANTOS BRANDÃO NETO .

 Art. 2º - A entrega do Título de que trata o artigo 1º desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixadas
pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valença.

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

Sala das Sessões, em 11 de maio 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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

                                Paulo Jorge César- PRESIDENTE

Resolução n.º 872
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de Resolução n.º  14 oriundo do Vereador Iuberto Alencar de
Oliveira)

Concede o Diploma de Mérito a Sr. NILO LEITE DE AZEVEDO, dando
ainda outras providências.

A Câmara Municipal de Valença Resolve.

Art. 1°-Fica concedido o Diploma de Mérito, com base no art.
231, § 3°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença, a
Sr. Nilo Leite de  Azevedo.

Art. 2°-A entrega do Diploma de que trata o artigo 1° desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixada
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa Legislativa.

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação

Sala das Sessões em 13 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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

Paulo Jorge César -  PRESIDENTE

Resolução n.º 873
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de Resolução n.º 15 oriundo do Vereador Iuberto Alencar de
Oliveira)

Concede o Diploma de Mérito a Sr. ALBERTO LEITE DE AZEVEDO,
dando ainda outras providencias.

          A Câmara Municipal de Valença Resolve:

Art. 1°- Fica concedido o Diploma de Mérito, com base no art.
231, § 3°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença, a Sr.
Alberto Leite de Azevedo.

Art. 2°- A entrega do Diploma de que trata o artigo 1° desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixada
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa Legislativa.

Art.3°- Esta Resolução  entra em vigor na data de sua
publicação.
   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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

Paulo Jorge César-  PRESIDENTE
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Resolução n.º 874
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de Resolução n.º 16 oriundo do Vereador Luiz Antonio
R.Assumpção Filho)

Concede Título de Cidadã Valenciana a Sra. Vera Lucia Silva Andrade
Vieira, dando ainda outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:
 
 Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Valenciana, com
base no art. 231, § 1º , alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valença, a Sra. Vera Lucia Silva Andrade Vieira.

Art. 2º - A entrega do Título de que trata o artigo 1º desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixadas
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa Legislativa.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
 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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

Paulo Jorge César - PRESIDENTE

Resolução n.º 875
De 13 de julho de 2011.
(Projeto de resolução n.º 17 oriundo do Vereador Iuberto Alencar de
Oliveira)

Concede o Diploma de Mérito a SR. GERALDO DA SILVA LEITE, dando
ainda outras providências.

           A Câmara Municipal de Valença Resolve.

Art. 1°- Fica concedido o Diploma de Mérito, com base no art.
231, § 3°, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença, a Sr.
Geraldo da Silva Leite.

Art. 2°- A entrega do diploma de que trata o artigo 1° desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixada
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa Legislativa.

Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
            Sala das Sessões em 13 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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

Paulo Jorge César - PRESIDENTE

Resolução nº  871
De 06 de julho de 2011.
(Projeto de Resolução n.º 13  de autoria do Vereador Paulo Celso
Alves Pena)

Concede Diploma de Mérito Municipal ao Sr. Marcio da Silva

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o Diploma de Mérito , com base no art.
231, § 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença, ao Sr.
Marcio da Silva .

Art. 2º - A entrega do Diploma de que trata o artigo 1º desta
Resolução, far-se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixadas
pelo Exmo. Sr. Presidente desta Casa Legislativa.

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

      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 PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em ____/___/____

Paulo Jorge César - PRESIDENTE

Criação da Comissão Permanente para Criação de
Unidades de Conservação

Em virtude da Portaria n° 475 de 28 de julho de 2011, ficaram

designados José Ailton de Paiva, Subsecretário de Meio Ambiente;

Carlos Henrique de Souza, Gerente de Gestão Ambiental e Marcus

Vinícius da Silva Gomes, Gerência de Projetos, como membros

que irão compor a Comissão Permanente para Criação de Unidades

de Conservação - UC -, dentro do município de Valença. A comissão

visa a preservação ambiental das áreas em potencial, bem como

os fragmentos de matas existentes, buscando com isso o aumento

da arrecadação do ICMS Verde.

Foi realizada reunião no dia 22 de agosto último, com a

presença do INEA – Instituto Estadual do Ambiente -, do Instituto

Ipanema, e dos membros da Comissão citados acima, para falar

sobre a possibilidade realização do Plano de Manejo do Parque

Natural Municipal do Açude da Concórdia. Na reunião falou-se sobre

a proposição de projeto ser enviado para a Câmara de

Compensação Ambiental do Estado do Rio, que disponibiliza

recursos para a confecção do Plano de manejo para a Unidade.


