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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA N. 301, DE 30 DE AGOSTO DE 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de

Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o Processo Administrativo nº. 25633/09

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de sindicância para

apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo n. 25633/

09.

               Ar t .  2 º  -  Caberá a Comissão Processante Permanente,

designada pela Portaria nº. 294/2010 a condução dos trabalhos.

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

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

PORTARIA N. 313, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de

Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o Processo Administrativo nº. 15646/10

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de sindicância para

apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo n. 15646/

10.

               Art .  2º  -  Caberá a Comissão Processante Permanente,

designada pela Portaria nº. 294/2010 a condução dos trabalhos.

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

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

PORTARIA N. 314, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de

Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições

legais,

Considerando o que dispõe o Processo Administrativo Municipal

nº. 9071/2010,

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de sindicância para

apuração dos fatos narrados no Processo Administrativo n. 9071/

2010.

               Art. 2º - Caberá a Comissão Processante Permanente,

designada pela Portaria nº. 294/2010 a condução dos trabalhos.

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

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

PORTARIA N. 315, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de

Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do dia 25 de agosto de 2010, o Sr.

Marcus Vinicius Coelho Pereira, como responsável pela Diretoria de

Divisão médica,  junto a Secretaria Municipal de Saúde.

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

retroagindo seus efeitos a partir de 25 de agosto de 2010.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino
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PORTARIA N. 316, DE 08 DE SETEMBRO DE 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de

Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir do desta data, o Sr. Newton Nunes

da Silva, como responsável pela Secretaria Municipal de Serviços

Públicos e Defesa Civil, sem percepção de vencimentos ou vantagens

pessoais de qualquer natureza.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição, revogadas

as disposições em contrário, em especial a Portaria n.238, de 16 de

julho de 2010.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

DECRETO Nº 197, DE 02 DE SETEMBRO DE 2010.

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

O Prefeito Interino do Município de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, usando de suas atribuições legais e considerando o que
dispõe a Lei nº. 2.493/2009.

DECRETA

          Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor
de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), para atender as despesas
assim codificado:

U.O Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

02.09

Manutenção e 
Ampliação de 

Estradas 
Municipais

2.678.220.112.046 33.90.30.00 0 55.000,00

55.000,00TOTAL

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Adicional Suplementar é proveniente de anulação da seguinte dotação
do Orçamento em vigor:

U.O

Identificação 

do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso
Valor da 
Dotação

02.01

Manutenção e 
Operacionaliz

ação da 
Secretaria

412.220.102.001 31.90.11.00 0 20.000,00

02.02

Manutenção e 
Operacionaliz

ação da 
Secretaria

412.220.132.001 31.90.11.00 0 15.000,00

02.05

Manutenção e 

Operacionaliz
ação da 

Secretaria

1.236.120.122.001 31.90.13.00 0 20.000,00

55.000,00TOTAL

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

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2010

Processo Administrativo nº: 15179/2010
Objeto: Prestação de serviço  destinado ao TRANSPORTE
ESCOLAR,  COM MONITOR NAS ROTAS DIURNAS
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
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia  30 de setembro de 2010
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.

Aline de Oliveira T. Pinto
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2010

Processo Administrativo nº: 11925/2010
Objeto: Aquisição de material esportivo destinado  a atender a Secretaria
de Assistência Social, Esporte e Lazer
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
Horário: 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:30 horas.
Data e hora da abertura da licitação: Dia  04 de outubro de 2010 às
10:00 (dez) horas
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U.O

Identificação 

do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso
Valor da 
Dotação

02.01

Manutenção e 
Operacionaliz

ação da 
Secretaria

412.220.102.001 31.90.11.00 0 20.000,00

02.02

Manutenção e 
Operacionaliz

ação da 
Secretaria

412.220.132.001 31.90.11.00 0 15.000,00

02.05

Manutenção e 

Operacionaliz
ação da 

Secretaria

1.236.120.122.001 31.90.13.00 0 20.000,00

55.000,00TOTAL

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.

Aline de Oliveira T. Pinto
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Construtora Terracota Ltda.
Carta-Convite n° 011/2010
Processo Administrativo nº: 10.144/2010
Objeto: Contratação de Serviços Emergenciais de acessibilidade
nas Escolas Municipais: Marcos Esteves, N.S.Aparecida e Maria da
Glória Giffoni.
Valor: R$ 40.217,25 (quarenta mil, duzentos e dezessete reais e
vinte cinco centavos).

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: M J Mello Arquitetura, Engenharia e Construções Ltda
ME.
Carta-Convite n° 013/2010
Processo Administrativo nº: 7612/2010
Objeto: Contratação de Serviços a serem prestados na elaboração
de projetos para realização de obras.
Valor: R$ 72.850,00 (setenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta
reais).

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Levtop Tecnologia em Levantamento Topográfico Ltda.
Carta-Convite n° 014/2010
Processo Administrativo nº: 7613/2010
Objeto:  Contratação de Serviços a serem prestados no
desenvolvimento de projetos objetivando esporte recreativo e de
lazer.
Valor: R$ 73.300,00 (setenta e três mil e trezentos reais).

Comissão de Licitação

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE VALENÇA-RJ

Portaria nº 006/2010.

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o controle dos repasses
de contribuições previdências;
Considerando  as reivindicações do Conselho Municipal de
Previdenciárias em suas plenárias;
Considerando que a Diretoria Financeira e Contábil precisa escriturar
as receitas destinadas ao Instituto de forma a identificar com clareza
as fontes pagadoras;
Considerando que a adoção de mecanismos de verificação, apuração
e identificação favorecem o acompanhamento do patrimônio e o seu
crescimento.

RESOLVE:

1º - Instituir como ferramenta de controle, verificação, apuração e
identificação de valores destinados ao PREVI VALENÇA a Guia de
Recolhimento da Contribuição Previdenciária – GRCP, conforme
constante do Anexo I desta Portaria.
2º - A GRCP deverá ser devidamente preenchida e assinada pelo
responsável pelo órgão ou setor, e ser remetida ao PREVI VALENÇA
até o décimo dia do mês subseqüente de seu recolhimento a título de
crédito.
3º - Caberá ao Diretor Financeiro e Contábil receber e atestar a GRCP
para fins de escrituração contábil e controle fiscal dos recursos
previdenciários.
4º - A GRCP deverá ser preenchida sem rasuras e estar acompanhada
de listagem nominal dos segurados, conforme preceitua o parágrafo
único do artigo 51, da Lei Complementar nº 121/2009.
5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada
as disposições em contrário.

Valença, 10 de setembro de 2010.
Carlos Augusto Celino Bastos Lisboa Filho

Diretor Presidente

Anexo I
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010

Define os procedimentos relativos ao cálculo, à
retenção e ao recolhimento da contribuição previdenciária
do segurado ativo e do inativo e do pensionista, e da
contribuição previdenciária patronal dos órgãos e das
entidades integrantes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo do Município de Valença/RJ, incluídos suas
autarquias e fundações, destinadas ao custeio do regime
Próprio de Previdência Social  – PREVI VALENÇA.

O DIRETOR PRESIDENTE,  DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VALENÇA,
no uso das atribuições conferidas pelo artigo 97 da Lei Complementar
nº 121/2009,

RESOLVE:
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - Ficam definidos, nos termos desta Instrução Normativa, os
procedimentos relativos ao cálculo, à retenção e ao recolhimento da
contribuição previdenciária do segurado ativo e do inativo e do
pensionista, e da contribuição previdenciária patronal dos órgãos e
das entidades integrantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo
do Município de Valença, incluídas as autarquias e as fundações,
destinadas ao custeio do Regime Próprio de Previdência Social – PREVI
VALENÇA.
Parágrafo único. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica
ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado
em lei de livre nomeação e exoneração, ao servidor ocupante de cargo
temporário, ao admitido em emprego público regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT.

DO CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 2º - A contribuição previdenciária devida pelo segurado ativo do
PREVI VALENÇA será calculada mediante a aplicação da alíquota de
11% (onze por cento) sobre a remuneração-de-contribuição do
segurado, assim entendida como o valor constituído pelo vencimento
do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou de outras
vantagens de caráter remuneratório, excluídas:
I – as diárias para viagens;
II – a ajuda de custo em razão de mudança de sede;
III – a indenização de transporte;
IV – o salário-família;
V  – o auxílio-alimentação;
VI – o auxílio-creche;
VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de
trabalho;
VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em
comissão ou de função de confiança;
X – a gratificação 1/3 de férias e férias indenizadas;
XI – O abono permanência de que tratam o § 19, do artigo 40 da
Constituição Federal em conformidade com o § 1º do artigo 87 da
Lei Complementar nº 121/2009.
XII – outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei.
§ 1º. O segurado ativo poderá optar, em instrumento próprio, pela
inclusão ou exclusão, em sua remuneração-de-contribuição, de
parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de
trabalho ou em razão do exercício de cargo em comissão ou de função
de confiança, desde que seus futuros proventos de aposentadoria
sejam calculados sem considerar estas parcelas.
§ 2º. Para o segurado em regime de acumulação remunerada de cargos,
considerar-se-á, para fins do PREVI VALENÇA, o somatório da
remuneração-de-contribuição referente a cada cargo.
Art. 3º - A contribuição previdenciária devida pelos segurados inativos e
pelos pensionistas do PREVI VALENÇA será calculada mediante a

aplicação da alíquota de 11% (onze por cento), incidente sobre a parcela
do provento ou da pensão que supere o valor do limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social
– RGPS.
§ 1º. Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador
de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá
apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
§2º. O limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS
corresponde ao seu maior salário-de-contribuição, atualmente fixado
em R$ 3.467,40  (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e
quarenta centavos) pelo artigo 2º, da Portaria Interministerial MPS/MF
nº 333, de 29 de junho de 2010.
§3º. A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte
terá  como base  de  cá lcu lo  o  va lor  to ta l  deste  benef íc io ,
independentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição
rateado entre os pensionistas na proporção de cada cota parte.
Art. 4º - A contribuição previdenciária patronal, devida pelos órgãos e
pelas entidades integrantes da Administração Direta e Indireta, será
calculada mediante a aplicação da alíquota de 11% (vinte e dois por
cento) sobre a remuneração-de-contribuição do segurado ativo.
DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Art. 5º - O cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado
ativo e pelo inativo e pelo pensionista é responsabilidade da Secretaria
Municipal de Administração e sua retenção e seu recolhimento ao
PREVI VALENÇA são responsabilidade da Secretaria Municipal de
Fazenda.
§ 1º. O recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo segurado
ativo e pelo inativo e pelo pensionista do PREVI VALENÇA, e da
contribuição previdenciária patronal, devida pelos órgãos e pelas
entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Município
de Valença, será efetuado mediante depósito em conta bancária própria
do PREVI VALENÇA junto a Instituição Financeira Caixa Econômica
Federal.
§ 2º. O recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo
segurado ativo, pelo inativo ou pelo pensionista do PREVI VALENÇA, e
da contribuição previdenciária patronal, devida pelos órgãos e pelas
entidades do Poder Executivo e do Poder Legislativo, incluídas as
autarquias e as fundações, deverá ocorrer até o décimo dia subseqüente
à data de pagamento do último grupo que compõe as folhas de
pagamentos
referentes aos subsídios, à remuneração e à gratificação natalícia dos
segurados, conforme calendário divulgado pelo Poder Executivo.
§ 3º. As contribuições previdenciárias e demais débitos previdenciários
não recolhidos até o prazo estabelecido no parágrafo anterior deverão
ser atualizados monetariamente com base no IPCA e sofrerão a
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não
cumulativamente.
§ 4º. A gratificação natalícia será considerada, para fins contributivos,
separadamente da remuneraçãode-contribuição relativa ao mês em
que for paga.
DO RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Art. 6º - O segurado ativo do PREVI VALENÇA, afastado ou licenciado
temporariamente do exercício do cargo efetivo sem recebimento de
remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em outro
ente federativo, somente contará o respectivo tempo de afastamento
ou de licenciamento para fins de aposentadoria se optar por efetuar o
recolhimento mensal dos valores equivalentes às contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do segurado,
calculadas com base na remuneraçãode-contribuição do cargo efetivo
do qual é titular.
§ 1º. A opção pelo recolhimento mensal dos valores equivalentes às
contribuições previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do
segurado deverá ser formalizada em instrumento próprio e causará a
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assunção voluntária de compromisso financeiro pelo segurado em
favor do PREVI VALENÇA.
§ 2º. O recolhimento mensal dos valores equivalentes às contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do segurado deverá
ser feito mediante pagamento de Documento Avulso de Arrecadação –
DAR, gerados pelo Instituto através da Instituição Bancária Caixa
Econômica Federal, observados os códigos instituídos no art. 10 desta
Instrução Normativa.
§ 3º. A inobservância, por 3 (três) meses consecutivos, do recolhimento
previdenciário do segurado optante ou não pela assunção do
compromisso financeiro de que trata este artigo ocasionará a
suspensão dos direitos previdenciários do segurado e de seus
dependentes, só reavendo eles o direito aos benefícios após quitação
do total do débito das contribuições previdenciárias referentes ao
período em que o segurado não contribuiu, a qual poderá ocorrer por
meio de parcelamento ou mediante
descontos incidentes sobre os benefícios, os proventos de
aposentadoria ou a pensão por morte, conforme critérios dispostos
em ato próprio da Diretoria Executiva do PREVI VALENÇA.
§4°. O Setor de Recursos Humanos da SMA/PMV ou RH/Câmara
Municipal deverá submetê-lo, ao retornar do afastamento ou da licença
não-remunerada, à perícia médica, que atestará sua capacidade
laborativa.
§5°. Não haverá a suspensão dos direitos previdenciários do segurado
que estiver no desempenho das atribuições do cargo público do qual é
titular.
§6º. Os valores equivalentes às contribuições previdenciárias relativas
à parte patronal e à parte do segurado não recolhidos até o prazo
estabelecido do art. 5º, § 2º desta Instrução Normativa deverão ser
atualizados monetariamente com base no IPCA e, em sendo o caso de
mora no cumprimento do compromisso financeiro de que trata este
artigo, sofrerão também a incidência de multa de 1% (um por cento) ao
mês.
§7º. O recolhimento dos valores equivalentes às contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do segurado, efetuado
durante o período de licenciamento ou afastamento não-remunerado
do segurado, será considerado como tempo de contribuição para fins
de aposentadoria.
§8º. O compromisso financeiro de que trata este artigo é retratável a
qualquer tempo pelo segurado, devendo ser quitados eventuais débitos,
conforme critérios dispostos em ato próprio da Diretoria Executiva do
PREVI VALENÇA.
§9º. A Guia de Recolhimento de Contribuição Previdência – GRCP
expedida na forma da Portaria nº 006/2010, funcionará como ferramenta
de controle, apuração e identificação dos valores a serem creditados
ao PREVI VALENÇA.
DA CESSÃO DE SEGURADOS
Art. 7º - Na cessão de segurados para outro ente federativo em que o
pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou da entidade
cessionária, será de responsabilidade desta:
I – a retenção da contribuição devida pelo segurado;
II – o cálculo da contribuição previdenciária patronal devida pelo órgão
ou pela entidade de origem.
§ 1º. Caberá ao cessionário ou ao órgão de origem, nos casos de
cessão com ressarcimento, efetuar o recolhimento diretamente ao
PREVI VALENÇA das contribuições previdenciárias relativas à parte
patronal e à parte do segurado devidas ao PREVI VALENÇA, no prazo
previsto no art. 5º, § 2º desta Instrução Normativa.
§ 2º. Caso o cessionário não efetue o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do segurado devidas
ao PREVI VALENÇA no prazo previsto no art. 5º, § 2º desta Instrução
Normativa, caberá a Secretaria Municipal de Administração recolher
os respectivos valores, devidamente atualizados, buscando seu
reembolso junto ao cessionário acrescidos, quando for o caso, dos
encargos previstos no art. 6°, §6° desta Instrução Normativa.

§ 3º. Na cessão de segurados para outro ente federativo, sem ônus
para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do órgão ou da
entidade cedente o cálculo, a retenção e o recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do
segurado devidas ao PREVI VALENÇA.
§ 4º. Nas hipóteses de cessão, com ou sem ônus para a origem, o
cálculo da contribuição previdenciária será feito de acordo com a
remuneração do cargo efetivo de que o segurado é titular.
§ 5º. Não incidirão as contribuições previdenciárias para o PREVI
VALENÇA sobre as parcelas remuneratórias complementares não
componentes da remuneração do cargo efetivo, pagas pelo ente
cessionário ao segurado cedido, exceto na hipótese em que houver a
opção por sua inclusão na remuneração-de-contribuição, na forma
prevista no art. 2º, § 1º desta Instrução Normativa.
§ 6º. O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário
deverá prever sua responsabilidade pelo cálculo, retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao PREVI
VALENÇA relativas à parte patronal e à parte do segurado, conforme
valores que deverão ser informados mensalmente pelo órgão ou
entidade cedente.
 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º - Fica instituído, nos termos do Anexo I desta Instrução Normativa,
o instrumento próprio de opção pela exclusão ou inclusão, na
remuneração-de-contribuição do segurado, de parcelas remuneratórias
percebidas em decorrência de local de trabalho ou em razão do exercício
de cargo em comissão ou de função de confiança.
Art. 9º - Fica instituído, nos termos do Anexo II desta Instrução
Normativa, o instrumento próprio de opção do segurado, afastado ou
licenciado sem remuneração, pelo recolhimento mensal dos valores
equivalentes às contribuições previdenciárias relativas à parte patronal
e à parte do segurado.
Art. 10º - Ficam instituídos os códigos do Documento Avulso de
Arrecadação – DAR, destinados ao recolhimento mensal, pelo segurado
afastado ou licenciado sem remuneração, dos valores equivalentes às
contribuições previdenciárias relativas à parte patronal e à parte do
segurado.
§ 1°. Os servidores afastados ou licenciados admitidos até 31/12/1998
que utilizarem o Documento Avulso de Arrecadação - DAR para
recolhimento mensal das contribuições previdenciárias deverão utilizar
duas guias do DAR, uma com o código 3753, relativo à cota do segurado,
e a outra com o código 3754, relativo à cota patronal.
§ 2°. Os servidores afastados ou licenciados admitidos após 01/01/
1999 que utilizarem o Documento Avulso de Arrecadação - DAR para
recolhimento mensal das contribuições previdenciárias deverão
utilizar duas guias do DAR, uma com o código 3755, relativo à cota
do segurado, e a outra com o código 3756, relativo à cota patronal.
Art. 11 - Fica instituído, nos termos do Anexo III desta Instrução
Normativa, o instrumento próprio de responsabilidade do cessionário
pelo repasse ao PREVI VALENÇA das contribuições previdenciárias do
servidor cedido com ônus.
Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.  
Art. 13 - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Valença, 10 de setembro de 2010.

CARLOS AUGUSTO CELINO BASTOS LISBOA FILHO
Diretor Presidente

Previ Valença
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O órgão ou entidade cessionário declara estar ciente da
responsabilidade pela retenção da contribuição previdenciária devida
pelo segurado e pelo cálculo e pagamento da contribuição devida pelo
órgão de origem, tendo com referência o salário percebido no cargo
efetivo de que o servidor é titular, conforme determinação do art. 52 e
art. 53 da Lei Complementar nº 121/2009 e do art. 7º, inciso I e II e § 4º
da Instrução Normativa PREVI VALENÇA nº 001/2010.
O órgão ou entidade cessionária declara, ainda, estar ciente de que
não incidirão contribuições previdenciárias sobre as parcelas
remuneratórias complementares, não componentes da remuneração
do cargo efetivo, pagas pelo ente cessionário ao segurado cedido,
exceto na hipótese em que houver a opção por sua inclusão na
remuneração-de-contribuição, na forma prevista no art. 2º, § 1º da
Instrução Normativa PREVI VALENÇA nº 001/2010, conforme o disposto
no art. 49, da Lei Complementar nº 121/2009 e no art. 7º, §5º da Instrução
Normativa PREVI VALENÇA nº 001/2010.
O órgão ou entidade cessionária compromete-se a efetuar o
recolhimento diretamente ao PREVI VALENÇA, das contribuições
previdenciárias, relativas à parte patronal e à parte do segurado, devidas
ao RPPS/Valença, conforme o disposto no art. 51, Inciso I, alínea B, da
Lei Complementar nº 121/2009 e do art. 7º, § 1º da Instrução Normativa
PREVI VALENÇA nº 001/2010.
O órgão ou entidade cessionária declara estar ciente de que havendo
qualquer variação na remuneração do cargo efetivo ocupado pelo
servidor cedido automaticamente os valores equivalentes às
contribuições previdenciárias também sofrerão alterações.
O órgão ou entidade cessionária compromete-se, ainda, a adimplir a
obrigação assumida até o 10º dia do mês subseqüente a data de

pagamento da folha de pagamento, mediante depósito identificado na
conta corrente nº 00133-6, Banco nº  945, Caixa Econômica Federal,
Agência Valença/RJ.
O órgão ou entidade cessionária declara estar ciente que o atraso no
repasse das contribuições previdenciárias dos servidores cedidos
acarretará a atualização monetária dos valores e sofrerão a incidência
de juros de 1%(um por cento) aos mês, não cumulativamente, conforme
disposto no art. 7º, §2º da Instrução Normativa PREVI VALENÇA nº 001/
2010.
O órgão ou entidade cessionária declara estar ciente que o atraso no
repasse das contribuições previdenciárias dos servidores cedidos
acarretará apuração administrativa dos valores devidos, com a
conseqüente inscrição em dívida ativa para cobrança judicial, se for o
caso, na perda da qualidade de segurado, conforme Parágrafo Único
do art. 5º, da Lei Complementar nº 121/2009.

Valença/RJ, ____ de _____________________ de 2010.

 Assinatura do Responsável do órgão cessionário

Órgão Cessionário

Assinatura do Responsável do órgão cedente

Órgão Cedente
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DECRETO DE Nº. 195, DE  02 DE SETEMBRO DE 2010

“Revoga Permissão de Uso de Imóvel que menciona,
pertencente ao Município, e dá outras providências.”

 Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de usas atribuições
legais,

DECRETA

Art. 1º - Fica  revogada a permissão de uso de imóvel
Municipal, localizado no Distrito de Barão de Juparanã, com área
de 13.000,00 m2 (treze mil metros quadrados), concedida a
empresa MIRALAT PRODUTOS TÍPICOS ITALIANOS LTDA.

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

Art. 3º - A permissionária MIRALAT  PRODUTOS  TÍPICOS
ITALIANOS  LTDA, bem como qualquer pessoa que ocupe o espaço
acima mencionado, deverá ser notificado para desocupá-lo.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2010.
Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

DECRETO DE Nº 196, DE  02 DE SETEMBRO DE 2010.

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

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de usas atribuições legais,

Considerando o Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 0599/
2010/PMV, anexo ao Processo Administrativo nº. 15.715/10.

DECRETA

Art. 1º - Fica  outorgada “permissão de uso”, a título precário,
a Sra. Mirian Lima de Souza, portadora do RG n. 12176452-6, que
deu origem ao Termo de Permissão de Uso de Imóvel nº. 0599/
2010., anexo ao Processo Administrativo nº.15.715/10.

Art. 2º-  O Permitente entrega a Permissionária o imóvel
Municipal sito à Rua Silvio Camargo, área B3 com 5.475,00 m2, no
Distrito de Barão de Juparanã, Valença-RJ.

  § 1º- O prazo da permissão de uso a título precário é de 20
anos, com início em 02 de setembro de 2010 e término em 02 de
setembro de 2030, e se dará de forma gratuita, sem qualquer ônus
para a Permissionária.

  § 2º- A permissão de que trata o caput deste artigo, é feita
com Intuito Personae e em conseqüência disto, a Permissionária
não poderá ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes
deste ato a nenhuma pessoa natural ou jurídica, f icando
resguardados os direitos sucessórios aos herdeiros da
Permissionária durante o prazo da permissão.

  § 3º- A violação do previsto no parágrafo anterior será causa
de revogação imediata da permissão ora outorgada.

Art. 3º - A Permissionária será solidária e ficará responsável
pelo pagamento das obrigações tributárias e demais taxas de luz,
água, que venham a incidir sobre o imóvel.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

DECRETO DE Nº. 200, DE  14 DE SETEMBRO DE 2010.

“Decreta a invalidação do contrato de programa e rescisão
do convênio de cooperação a que se refere, dando outras

providências correlatas”

Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Interino do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a prestação de serviços públicos outorgada a
CEDAE/RJ se deu através de contrato de programa firmado entre o
Município de Valença, a Secretaria de Estado de Obras e a CEDAE /
RJ, conforme consta no processo administrativo nº. 4042/09;

Considerando que houve convênio de cooperação para delegação
pelo Município das atividades de organização e planejamento dos
serviços públicos de saneamento básico, restando autorizada a
execução dos serviços a CEDAE/ RJ conforme consta no Processo
administrativo nº. 4042/09;

Considerando que o artigo 11 da lei nº.11.445/07 exige como conditio
sine qua non à validade dos contratos que tenha por objeto a prestação
de serviços públicos de saneamento básico, a realização prévia de
audiência e consulta pública sobre a minuta do contrato;

Considerando a inexistência de lei autorizativa específica do poder
legislativo municipal para que o Município firmasse os citados
convênios de cooperação e contrato de programa;

Considerando que o plano diretor participativo do Município de Valença
(lei complementar 062/06) prevê que caberá a deliberação em
audiências públicas acerca da definição do modelo de gestão
integrada para o serviço de saneamento, o que até o momento não
foi feito pelo Município;

Considerando que a política tarifária aprovada pela lei 2.395/08 não
vem sendo observada pela contratada;

Considerando o teor da Súmula 473 do STF;

Considerando o teor da ata da audiência pública realizada no último
dia 03/09/10;

DECRETA

Art. 1º - Fica decretada a invalidação do contrato de programa
firmado entre o Município de Valença e a Companhia Estadual de
Água e Esgoto – CEDAE.

Art. 2º- Fica rescindido o Convênio de Cooperação celebrado
entre o Município de Valença e o Estado do Rio de Janeiro através da
Secretaria de Estado de Obras para delegação das atividades de
organização e planejamento dos serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário.
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Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2010.

Luiz Fernando Furtado da Graça

Prefeito Interino

Atos do Poder Legislativo

Lei n.º 2.543
De 01 de setembro de 2010.
(Projeto de Lei n.º 56 oriundo do Poder Executivo)

                                            Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 17.049.704,86 (dezessete milhões,
quarenta e nove mil, setecentos e quatro reais e oitenta e seis

centavos), e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º- Fica o Poder Executivo autorizado, através de decreto, à
abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no
valor de R$ 17.049.704,86 (dezessete milhões, quarenta e nove mil,
setecentos e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Artigo 2º- Para atender o crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados
recursos previstos no inciso II, parágrafo 1º, art. 43 da Lei 4.320/64.
Artigo 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

         Sala das Sessões , em 01 de setembro de
2010.

 Salvador de Souza
    PRESIDENTE

Paulo Jorge César
 1º SECRETÁRIO

José Reinaldo Alves Bastos
  2º SECRETÁRIO

U s a n d o  d a s  a t r i b u i ç õ e s  q u e  m e  s ã o  c o n f e r i d a s  SANCIONO a presente
Lei. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.

Luiz Fernando Furtado da Graça
     Prefeito em exercício

Resolução nº. 841
(Projeto de Resolução n.º13 oriundo do Vereador JOÃO CARLOS
MODESTO

Concede o Título de Mérito ao 3º
Sargento de   Cavalaria, Sr. Victor
Dias Martine Alves do Nascimento.

A Câmara Municipal de Valença Resolve.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Mérito,com base no art. 231,
§ 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Valença, ao 3º
Sargento de cavalaria, Sr.Victor Dias Martine Alves Nascimento.

Art. 2º - A entrega do Título der que trata o artigo 1º desta Ler, far-
se-á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixada pelo Exmo. Sr.
Presidente desta casa Legislativa.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
                          Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2010.

Salvador de Souza
    Presidente

Paulo Jorge César
1º SECRETÁRIO

José Reinaldo Alves Bastos
2º SECRETÁRIO

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

Salvador de Souza
PRESIDENTE

Resolução n.º 842
De 01 de setembro de 2010.
(Projeto de Resolução n.º 16 oriundo do Vereador João Carlos
Modesto)

CONCEDE O TITULO DE CIDADÃO VALENCIANO AO
SR. PAULO CEZAR ROMEIRO, DANDO AINDA
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Valenciano, com base no
art. 231, § 1º, alínea “a”, do Regimento Interno de Valença, ao Sr. Paulo
César Romeiro.
Art. 2º - A entrega do título de que trata o capitulo desta lei, far-se-á
em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixados pelo Exmo. Sr.
Presidente da Casa Legislativa.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
               Sala das Sessões, em 01 de setembro de 2010.

Salvador de Souza
PRESIDENTE

Paulo Jorge César
1º SECRETÁRIO

José Reinaldo Alves Bastos
2º SECRETÁRIO

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

Salvador de Souza
PRESIDENTE




