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                                     EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os aprovados no Concurso Público de 2007, relacionados
na Portaria nº 002/DRH-SECAD/2009, convocados para
comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, no
período de 01 a 10/08/2009 para assinarem a convocação e levantar
a relação de documentos necessários para a Posse. O prazo final
para apresentação de documentos e atestado médico admissional
será até 20/08/2009. Ficam ainda notificados que o não
comparecimento no referido prazo implicará na vacância de cargos
por presunção absoluta de desistência da vaga.

DENISE DE JESUS SILVA SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2009

Processo Administrativo nº: 16299/2009
Objeto: Prestação de serviço destinado ao transporte escolar,
com monitor nas rotas diurnas.
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  27 de agosto de 2009 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 fls. e
apresentação de carimbo da empresa com CNPJ.

Aline de Oliveira Terra Pinto
Pregoeira

                     EXTRATO DE CONVENIO DE CONSIGANÇÃO

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONSIGNANTE),
WELLINGTON CONCEIÇÃO ELIAS (CONSIGNATÁRIO)

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 15.204/09
CONVENIO Nº 0309/09/PMV

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVENIO A
DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
BENEFÍCIO E CRÉDITO DENOMINADO WCARD, ATRAVÉS DO
QUAL OS SERVIDORES PODERÃO FAZER USO DE CRÉDITO
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ATÉ O LIMITE
LEGAL CONSIGNÁVEL, MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO RESPECTIVO SALDO.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES.

DATA: 03 DE AGOSTO  2009.

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Jomacom Comercio de Gás Ltda
Pregão (Presencial) nº: 028/2009
Processo Administrativo nº: 13457/2009
Objeto: Aquisição de gás destinados às escolas e creches da rede
municipal.
Valor: R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais)
Comissão de Licitação
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Secretarias Municipais

Secretaria de Governo
Silvio Rogério Furtado da Graça

Secretaria de Administração
Denise de Jesus Silva Souza

Secretaria de Fazenda
Cristina de Oliveira Malta

Secretaria de Obras e Planejamento Urbano
Jorge Luiz de Assis Oliveira

Secretaria de Educação
Dilma Dantas Moreira Mazzêo

(interina)

Secretaria de Cultura e Turismo
Daniele Luzie Dantas Mazzeo

Secretaria de Saúde
Ricardo Gomes Graciosa Filho

Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária
e Meio Ambiente

Ricardo Luiz de Souza Guedes

Secretaria de Serviços Públicos e Defesa Civil
Theodorico Garcia Palmeira

Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico
Marcos Afonso de Almeida

Secretaria de Assistência Social, Esporte e Lazer
Clara Pentagna Bruno

O Boletim Municipal é órgão oficial da
Municipalidade, criado pela  Deliberação

nº 880, de 26 de janeiro de 1968.
Produção da Assessoria de Comunicação
Social da Prefeitura Municipal de Valença

Prefeito

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Vice-Prefeita
Dilma Dantas Moreira Mazzêo

Chefe de Gabinete
Roberto Luis de Souza Ferreira

Procuradoria Jurídica
Jorge Luiz Pereira de Medeiros

Secretaria de Controle Interno
Alex Sandro dos Santos

Assessoria de Comunicação Social
Patrícia de Aquino Rocha

Subprefeituras

Barão de Juparanã: Jaci Pedro
Santa Isabel: Iuberto Alencar de Oliveira
Pentagna: Geraldo Nonato Mendes
Parapeúna: Maria Aparecida da Silva Cunha
Conservatória: Maria José Miguel Soares

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Luiz Fernando Furtado da Graça

VICE-PRESIDENTE
Salvador de Souza

1° SECRETÁRIO
Paulo Jorge César

2° SECRETÁRIO
José Reinaldo Alves Bastos
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Comunicado ao Contribuinte

                                                                    Valença, 07 de agosto de
2009.

Processo nº: 16955 de 05/08/2009.

Assunto: Auto de Infração nº 2528/09 – Inscrito em Dívida Ativa.

Prezado Contribuinte:.J A Silva Construtora LTDA

   o de Defesa e pagamento do mesmo, conforme art. 288 do
Código Tributário Municipal, o mesmo foi inscrito em Dívida Ativa
do Município, sendo passível de cobrança via judicial, conforme
legislação vigente.

Atenciosamente,

Carlos Henrique Barros Machado
Fiscal de Tributos

Mat 101.931

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: LR Neves Distribuidora de Gás ME
Pregão (Presencial) nº: 028/2009
Processo Administrativo nº: 13457/2009
Objeto: Aquisição de gás destinados às escolas e creches da rede
municipal.
Valor: R$ 40.248,00 (quarenta mil duzentos e quarenta e oito reais).

Comissão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO

Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Sigema Audio Studio Ltda ME
Carta Convite nº 019/2009
Processo Administrativo nº: 11211/2009
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
espera telefônica, atendimento digital, gravações para carro de
som, locuções ao vivo em eventos e gravações de spots.
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Valença
Contratado: Centro Médico Nuclear de Volta Redonda – Cintimed
Ltda
Pregão (Presencial) p/ Registro de Preços nº: 003/2009
Processo Administrativo nº: 740/2009/FMS
Objeto: Prestação de serviços de exames destinados a atender
pacientes deste Município
Valor: R$ 89.320,00 (oitenta e nove mil trezentos e vinte reais).

Comissão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Valença
Contratado: Centro Médico Nuclear de Volta Redonda – Cintimed
Ltda
Pregão (Presencial) p/ Registro de Preços nº: 003/2009
Processo Administrativo nº: 740/2009/FMS
Objeto: Prestação de serviços de exames destinados a atender
pacientes deste Município
Valor: R$ 89.320,00 (oitenta e nove mil trezentos e vinte reais).

Comissão de Licitações

Assessoria de Comunicação
2452-5075

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 DE  TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E WENDELL
ROCHA DOS REIS (CONTRATADO)

TERMO Nº 0336/2009/FMSS

O ADITAMENTO ESTABELECE QUE A CLÁUSULA TERCEIRA -  DO
VALOR – DO CONTRATO PRIMITIVO, PASSA A SER DE 716,16
(SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

DATA: 01 DE AGOSTO DE 2009.

Secretaria de Cultura e Turismo e PRODUZIR realizam cadastro
de artesãos

Foram encaminhadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia, Indústria e Serviços, através do PRODUZIR,
(instituição responsável pela coordenação do Programa de Artesanato
Brasileira – PAB), as fichas de cadastro preenchidas pelos artesãos da
cidade, fichas essas que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
enviou. Tal cadastro visa reformular o programa de Artesanato do
Estado, tendo como meta, a melhoria da renda e inserção dos artesãdos
artestarptas de autoridades do municgem sobre o turismo religioso na
cidadeos na economia, com produtos competitivos priorizando a cultura
local e o fortalecimento da cidadania como instrumento de informações.

Mais informações:

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Valença
(24)2452-5075
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DECRETO DE Nº 92, DE 05 DE AGOSTO DE 2009.

Ementa: “Veda a instalação de
vendedores fixos e ambulantes em praças
públicas e jardins, no período de 05 a 16
de agosto de 2009”,  dando outras
providencias correlatas”.

Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de regularização do comércio
durante os festejos da Padroeira Nossa Senhora da Glória, no período
de 05 a 16 de agosto de 2009,

Considerando a necessária regulamentação do trânsito livre
de pedestres neste período, para manter a ordem e  a segurança dos
mesmos,

Considerando, finalmente, o disposto nos artigos 86, 87 e 173
do Código de Posturas do Município de Valença,

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica vedada a instalação de vendedores fixos e
ambulantes, durante os festejos de Nossa Senhora da Glória, no
período de 05 a 16 de agosto de 2009, nas praças públicas, jardins,
na via pública da Praça XV de Novembro, próximo à sede da Câmara
Municipal, na via pública da Praça da Bandeira do lado esquerdo
próximo ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, via pública da Praça
da Bandeira do lado esquerdo, próximo ao ponto de táxi, Rua dos
Mineiros, Avenida Nilo Peçanha, e Rua Padre Luna.

Artigo 2º - Os vendedores ambulantes que possuem Alvará de
Licença para funcionamento nas praças e jardins, deverão neste
período, exercer suas atividades na rua Conde de Valença, próximo ao
Parque Aquático do Clube dos Democráticos)

Artigo 3º - O não cumprimento no constante deste Decreto,
ensejará autuação do vendedor, inclusive com possível apreensão de
suas mercadorias e multa, a ser imposta pela fiscalização de Posturas
do Município.

Artigo 4º - Decreto entra em vigor na data de sua edição,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 095, 10 DE AGOSTO DE 2009.

                VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES, Prefeito Municipal de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais
e considerando a Lei Complementar nº 28 de 28/09/1999 – Título II –
Do Provimento, do Exercício e da Vacância dos Cargos Públicos –
Capítulo III e artigo 18º.

DECRETA:

    Art. 1º - Torno sem efeito, por este Decreto, as nomeações
dos candidatos relacionados abaixo, nomeados pela Portaria 001/DRH-
SECAD/2009 de 23/06/2009, em virtude da sua convocação e não
comparecimento dos mesmos no prazo estabelecido pelo Edital de
Convocação, de acordo com o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 36
da Lei 28/99:

DECRETO Nº 85, de 29 DE JULHO DE 2009

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

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

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 14.993/2009,

D  E   C   R   E   T   A:
Art. 1o – Fica outorgada “permissão de uso’, a título precário,

ao Sr. RAPHAEL DO ESPÍRITO SANTO, residente e domiciliado nesta cidade, na
rua Dr. Figueiredo, 1.312, portador do CPF. No. 087.684.737-88, de imóvel
pertencente ao Município, Box nº 04 e 05, Interno, medindo 4,60m e 5,40m,
respectivamente, situados no Mercado Municipal, Rua Cel. Benjamim Guimarães,
195, conforme requerimento feito através do Processo nº 14.993/2009.

         § 1o – A permissão de uso 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.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, em 29 de julho de 2009.
.

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

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

Classificação Nome Cargo
213ª. Adriana de Carvalho T. Santos

Professor II
21ª. Gustavo Marques Lourenço da Cruz

Agente Educacional I
216ª. Patrícia Cupertino

Professor II
26ª. Camila Queiroz Diorio

Professor I– Matemática
6ª. Carlos André Nunes da Rocha

Professor I – E. Física
20ª. Milena Leal da Silva

Professor I - Ciências

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 10 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito
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DECRETO N. 091, DE 03 DE AGOSTODE 2009

INSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS.

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 instituída, em âmbito municipal, a Comissão de

Avaliação de Imóveis com o escopo de avaliar os bens a serem alugados,

alienados e adquiridos pelo Município.

Art.2º. A presente comissão será composta por 06 (seis) servidores

públicos sendo dois indicados pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo,

um indicado pela Secretaria Municipal de Governo, um indicado pela Secretaria

Municipal de Fazenda, um indicado pela  Secretaria Municipal de Agricultura,

Pesca, Pecuária e Meio Ambiente e um da Procuradoria Jurídica do Município.

Art.3º. Os dois indicados pelo Secretário Municipal de Obras e

Urbanismo   e o indicado pela Secretaria de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio

Ambiente deverão desempenhar as funções de arquiteto ou engenheiro na

municipalidade.

Art.4º. O indicado pela Secretaria Municipal de Governo presidirá a

Comissão de Avaliação de Imóveis.

Art.5º. Os indicados pelas Secretarias Municipais de Obras e Urbanismo,

de Governo e de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio Ambiente serão nomeados

pelo Prefeito Municipal e terão mandato de doze meses.

Parágrafo único - O Prefeito Municipal poderá exonerar, a qualquer

tempo, qualquer membro da Comissão de Avaliação de Imóveis.

Art.6º. Os membros da Comissão de Avaliação de Imóveis, no

desempenho de suas funções, não perceberão qualquer remuneração.

               Art. 7º. O Prefeito Municipal nomeia, por meio deste ato, os seguintes

servidores públicos para a Comissão de Avaliação de Imóveis:

I- Silvio Rogério Furtado da Graça- Presidente da Comissão de Avaliação

de Imóveis;

II-  Jorge Caulo - Arquiteto;

III-  Sérgio Antônio Larcher Pinto-Engenheiro Civil;

IV- Marcos Antônio Guimarães -Engenheiro Agrônomo;

V – Rosalva Aparecida Soares Garcia;

VI – Jaqueline Magalhães dos Santos

Art. 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua edição, revogando-

se em especial o Decreto nº 35, de 16 de abril de 2009.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

Assessoria de Comunicação
2452-5075

DECRETO Nº 86, DE 29 DE JULHO DE 2009

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

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

Considerando os termos do Processo Administrativo nº 14.984/
2009,

D  E   C   R   E   T   A:
Art. 1o – Fica outorgada “permissão de uso’, a título

precário, a Sra. SÔNIA REGINA DA SILVA MIRANDA, residente e
domiciliada nesta cidade, portadora do CPF. No. 499.354.887-72, de
imóvel pertencente ao Município, Box nº 14, Interno, medindo 5,00m2,
situado no Mercado Municipal, Rua Cel. Benjamim Guimarães, 195,
conforme requerimento feito através do Processo nº 14.984/2009.

         § 1o – A permissão de uso 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.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, em  29 de julho de 2009.

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

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito
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DECRETO Nº. 097, DE 11 DE AGOSTO DE 2009

“Decreta Ponto
Facultativo, dando
outras providências
correlatas

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

Considerando os festejos da Padroeira do Município, Nossa
Senhora da Glória;

D   E   C   R   E   T   A:

Art. 1o - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura
Municipal de Valença, no dia 14 de agosto de 2009 do corrente ano
(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 de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, em  11 de agosto de 2009.

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

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

DECRETO n.º  96, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

EMENTA: Dispõe sobre a
Regularização do endereço da
Sede da Prefeitura Municipal de
Valença, e dá outras providências.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do
Município de Valença, no uso das atribuições que me são conferidas
por Lei, e

Considerando que há dez anos a sede da Prefeitura
Municipal de Valença passou do endereço situado na Praça XV de
Novembro, nº 676, Centro, nesta cidade para a rua Dr. Figueiredo, nº
320, Centro, nesta cidade, e não constou no CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica,

Considerando que há imperiosa necessidade de se
regularizar tal situação junto ao  CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica perante a Receita Federal,

D E C R E T A

Art. 1º. – Fica regularizado o endereço da sede da
Prefeitura Municipal de Valença, que passa a constar no CNPJ -
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, perante a Receita Federal, bem
como em outros órgãos Estaduais e Federais, como Rua Dr. Figueiredo,
nº 320, Centro, Valença-RJ.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, em 10 de agosto de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito

   EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE), FALCÃO E
FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CONTRATADA) .

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 14.962/09
CONTRATO: 0308/2009/PMV

OBJETO: ACESSO Á REDE MUNDIAL INTERNET, ATRAVÉS DE
MEIOS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR
INTERMÉDIO DA REDE WIRELESS UTILIZANDO O PROTOCOLO
TCP/IP, IMPLEMENTADO NA FORMA DIRECT-SEQUENCE SPREAD
SPECTRUM.
PLANO DE ACESSO: 200 K – GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DE
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PRAZO: VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.222,00 (HUM MIL, DUZENTOS E
VINTE E DOIS REAIS).
VALOR MENSAL POR LINK: R$122,00 (CENTO E VINTE E DOIS
REAIS)

DATA: 29  DE JULHO  2009.

       EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE), HELENO DE
SOUZA SALES (CONTRATADO)

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 14.008/09
CONTRATO: 0180/2009/PMV

OBJETO: O CONTRATADO OBRIGA-SE, EM CUMPRIMENTO AO
CONTRATO, A PRESTAR AO CONTRATANTE, SERVIÇOS
PROFISSIONAIS COMO MONITOR, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER,
ATUANDO COM CARGA HORÁRIA DE 03 (TRES) HORAS SEMANAIS.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 04 (QUATRO) MESES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 200,00 ( DUZENTOS  REAIS).

DATA: 09  DE JULHO  2009.
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Procuradoria Jurídica
ramal 219

DECRETO N. 100, DE 12 DE AGOSTO DE 2009

Declaração de utilidade pública de imóvel situado na Rua

Antônio Siqueira com esquina com a Rua 27 de Janeiro ambas

localizadas no Bairro Água Fria para fins de desapropriação.

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, em regime de urgência e para o desenvolvimento

de políticas públicas na ordem do desporto, o imóvel de propriedade

de Vito Roberto Lipiani Pentagna situado à Rua Antônio Augusto de

Siqueira com esquina com a Rua 27 de Janeiro ambas situadas no

Bairro Água Fria, que possui 8.190 m2, confrontando com o imóvel A de

3.480,00 m2 a direita, com a Rua 27 de Janeiro de frente, com a Rua

Antonio Augusto Siqueira a esquerda e com a Rua Paulo S. Duarte de

fundos,  conforme planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Valença,

declarado de utilidade pública para fins de desapropriação.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua edição,

revogadas as disposições legais em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de Agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

       EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE),
ALESSANDRO CÉSAR DA SILVA DINIZ (CONTRATADO)

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 14.007/09
CONTRATO: 0184/2009/PMV

OBJETO: O CONTRATADO OBRIGA-SE, EM CUMPRIMENTO AO
CONTRATO, A PRESTAR AO CONTRATANTE, SERVIÇOS
PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, ESPORTE E LAZER, ATUANDO COM CARGA HORÁRIA
DE 03 (TRES) HORAS SEMANAIS.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 04 (QUATRO) MESES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 300,00 (TREZENTOS REAIS)

DATA: 08  DE JULHO  2009.

DECRETO Nº 101, DE 12 DE AGOSTODE 2009

INSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS

INSERVÍVEIS PERTENCENTES À MUNICIPALIDADE.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de

suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de instituir a

comissão para avaliação de veículos inservíveis sem

aplicação ou utilidade, existentes no Município de Valença,

Considerando que se faz necessária a verificação

das condições que justifiquem a disponibilidade, bem

como, a destinação definitiva de tais bens,

DECRETA

Art. 1º. Fica instituída, Comissão de Avaliação de

Veículos Inservíveis

pertencentes ao Município, conforme apuração feita através do

Processo Administrativo nº 8657/pmv/2009.

                        Art.2º. A presente comissão será composta por

04(quatro) servidores públicos, assim descrita:

- Roberto Luis de Souza Ferreira – Presidente,

- Alex Sandro dos Santos,

- Pedro Antônio Furtado Teixeira e

                                - Jorge Luiz Pereira de Medeiros.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito
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   EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE), VALENÇA ON
LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (CONTRATADA) .

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 13.522/09
CONTRATO: 0273/2009/PMV

OBJETO: ACESSO Á REDE MUNDIAL INTERNET ATRAVÉS DE
MEIOS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR
INTERMÉDIO DA REDE WIRELESS UTILIZANDO O PROTOCOLO
TCP/IP, IMPLEMENTADO NA FORMA DIRECT-SEQUENCE SPREAD
SPECTRUM.
PLANO DE ACESSO: 200 K – CASA DA INFORMÁTICA – JARDIM
VALENÇA

200 K – LABORATÓRIO
RODOVIÁRIA PRINCESA DA
SERRA.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 2.444,00 (DOIS MIL,
QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
VALOR MENSAL POR LINK: R$122,00 (CENTO E VINTE E DOIS
REAIS)

DATA: 22  DE JULHO  2009.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE), WELLINGTON
ANGELO DA SILVA (CONTRATADO)

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 14.006/09
CONTRATO: 0183/2009/PMV

OBJETO: O CONTRATADO OBRIGA-SE, EM CUMPRIMENTO AO
CONTRATO, A PRESTAR AO CONTRATANTE, SERVIÇOS
PROFISSIONAIS COMO MONITOR, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER,
ATUANDO COM CARGA HORÁRIA DE 03 (TRES) HORAS SEMANAIS.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 04 (QUATRO) MESES.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 200,00 ( DUZENTOS  REAIS).

DATA: 29  DE JULHO  2009.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
PPOR PRAZO DETERMINADO.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (CONTRATANTE) E WENDELL
ROCHA DOS REIS (CONTRATADO)

TERMO Nº 0336/2009/FMSS

O ADITAMENTO ESTABELECE QUE A CLÁUSULA TERCEIRA -  DO
VALOR – DO CONTRATO PRIMITIVO, PASSA A SER DE 716,16
(SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

DATA: 01 DE AGOSTO DE 2009.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO), ALFREDO
AGOSTINHO (LOCADOR) .
PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 11.142/09
CONTRATO: 0001/2009/PMV

OBJETO: ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO DA
LOCAÇÃO – O OBJETO É A LOCAÇÃO PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS DE PARTE DO IMÓVEL SITO Á RUA JOAQUIM DE
MELO ANTUNES, 06 CENTRO, NESTA CIDADE, COM ÁREA
APROXIMADA DE 15.000M2, CONFORME NOVA PLANTA DE
SITUAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO:
- A ÁREA ATUAL DO CAPS FICARÁ TRANSFERIDA PARA AS
INSTALAÇÕES DA EMPRESA SALINAS;
-A ÁREA ONDE ATUALMENTE SE ENCONTRA A EMPRESA SOVAN,
TRANSFERE-SE PARA A EMPRESA RAFER.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA -  DO VALOR – QUE PASSA A
SER DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MENSAIS.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - O  LOCATÁRIO ARCARÁ COM
TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, SEGURO E
ENCARCOS QUE INCIDAM OU VEHAM A INCIDIR SOBRE O
IMÓVEL LOCADO.

CIATO
Casa de Informática ao Alcance de Todos

Será inaugurada no próximo dia 24 de agosto, segunda-feira,
às 18h, a “Casa de Informática ao Alcance de Todos” (CIATO),
que fica na Rua Nilo Graciosa, 127, Jardim Valença, Valença-
RJ.
O CIATO contará com diversos cursos, como informática e
italiano. Estes são gratuitos e terão certificado de conclusão.
O espaço conta também com uma biblioteca e 20
computadores.
O objetivo principal do projeto é promover a inclusão digital e
cultural para moradores, em especial dos bairros Jardim
Valença, Cambota, Água Fria, Carambita, Barroso, Benfica,
Dudu Lopes, São José das Palmeiras e Spalla.
Terão prioridade nos cursos, alunos dos bairros citados acima,
alunos encaminhados pela assistência social ou pelo balcão
de empregos, funcionários da PMV e pessoas com idade
superior a 50 anos.
Em breve novos cursos serão implantados.
Mais informações pelo telefone 2438-3420 ou 2453-2696, ramal
201.
Apoio Prefeitura Municipal de Valença, através da Secretaria
Municipal de Administração.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO), ALFREDO
AGOSTINHO (LOCADOR) .

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 11.142/09
CONTRATO: 0001/2009/PMV

OBJETO: ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO DA
LOCAÇÃO – O OBJETO É A LOCAÇÃO PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS DE PARTE DO IMÓVEL SITO Á RUA JOAQUIM DE
MELO ANTUNES, 06 CENTRO, NESTA CIDADE, COM ÁREA
APROXIMADA DE 15.000M2, CONFORME NOVA PLANTA DE
SITUAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO:
- A ÁREA ATUAL DO CAPS FICARÁ TRANSFERIDA PARA AS
INSTALAÇÕES DA EMPRESA SALINAS;
-A ÁREA ONDE ATUALMENTE SE ENCONTRA A EMPRESA SOVAN,
TRANSFERE-SE PARA A EMPRESA RAFER.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA -  DO VALOR – QUE PASSA A
SER DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MENSAIS.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - O  LOCATÁRIO ARCARÁ COM
TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, SEGURO E
ENCARCOS QUE INCIDAM OU VEHAM A INCIDIR SOBRE O IMÓVEL
LOCADO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO.

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO), ALFREDO
AGOSTINHO (LOCADOR) .

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 11.142/09
CONTRATO: 0001/2009/PMV

OBJETO: ALTERA A CLÁUSULA SEGUNDA DO OBJETO DA
LOCAÇÃO – O OBJETO É A LOCAÇÃO PARA FINS NÃO
RESIDENCIAIS DE PARTE DO IMÓVEL SITO Á RUA JOAQUIM DE
MELO ANTUNES, 06 CENTRO, NESTA CIDADE, COM ÁREA
APROXIMADA DE 15.000M2, CONFORME NOVA PLANTA DE
SITUAÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO:
- A ÁREA ATUAL DO CAPS FICARÁ TRANSFERIDA PARA AS
INSTALAÇÕES DA EMPRESA SALINAS;
-A ÁREA ONDE ATUALMENTE SE ENCONTRA A EMPRESA SOVAN,
TRANSFERE-SE PARA A EMPRESA RAFER.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA -  DO VALOR – QUE PASSA A
SER DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) MENSAIS.

ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA - O  LOCATÁRIO ARCARÁ COM
TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, SEGURO E
ENCARCOS QUE INCIDAM OU VEHAM A INCIDIR SOBRE O
IMÓVEL LOCADO.

                   DECRETO Nº. 99, DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito
e empossado na forma da lei, no uso de suas atribuições legais.

Considerando a necessidade de se estabelecer normas regulamentares
para autorizar a prestação do serviço de transporte escolar no Município.

Art. 1° - Fica regulamentado na forma deste Decreto, o
serviço de transporte escolar no Município.

Art. 2° - Serviço de Transporte Escolar é aquele prestado
por pessoa física e/ou Jurídica devidamente autorizada, com o uso
de automóvel caracterizado para o transporte de estudantes,
observadas as normas desse Decreto.

Art3° - O pedido de autorização para exercer a atividade de
Transporte Escolar no Município, a ser feito em modelo de
requerimento único e de uso comum desta Prefeitura, deverá ser
acompanhado da seguinte documentação, sem a qual não pode
ser protocolado:

I – relativamente à pessoa do requerente:

a) Cópia de comprovante de residência no Município;
b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda

Municipal;
c) certidão negativa de débito com a Receita Federal;
d) cópia da carteira de identidade;
e) cópia do cartão de identificação do contribuinte da

Receita Federal – CPF/CNPJ
f) cópia do contrato social, caso seja pessoa jurídica;

II – relativamente aos veículos a serem utilizados:

a) cópia do documento de propriedade em nome do
requerente ou da autorização de transferência do veículo
devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida.
b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela
legislação de trânsito e em dia com as obrigações fiscais;

III – relativamente aos condutores dos veículos:

a) carteira nacional de habilitação na categoria “D”;
b) carteira de identidade;
c) CPF;
d) comprovante de residência no Município;
e) atestado médico e de sanidade mental;
f) certidão negativa da vara criminal de Valença;
g) certidão negativa de débito para com a Fazenda

Municipal;
h) certidão ou declaração de que não está impedido de

dirigir pela legislação nacional de trânsito;
i) dois retratos 3X4;

              DECRETA
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Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar

Processos Deferidos:
Proc. nº 16.121 de 24/07/09
Proc. nº 16.138 de 24/07/09
Proc. nº 16.203 de 27/07/09
Proc. nº 16.205 de 28/07/09
Proc. nº 16.327 de 28/07/09
Proc. nº 16.378 de 29/07/09
Proc. nº 16.614 de 03/08/09
Proc. nº 16.637 de 03/08/09
Proc. nº 16.722 de 04/08/09
Proc. nº 16.740 de 04/08/09
Proc. nº 16.774 de 04/08/09
Proc. nº 16.775 de 04/08/09
Proc. nº 16.854 de 05/08/09

Processos Indeferidos:
Proc. nº 16.178 de 27/07/09
Proc. nº 16.342 de 29/07/09
Proc. nº 16.395 de 29/07/09
Proc. nº 16.530 de 31/07/09
Proc. nº 16.558 de 31/07/09
Proc. nº 16.559 de 31/07/09
Proc. nº 16.578 de 03/08/09

§1° - O órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
responsável pelo controle do serviço de transporte escolar deverá
exigir a apresentação dos originais relativos aos documentos
apresentados por cópias, conferi-los e autenticar as respectivas
cópias antes de liberar a autorização.

Art. 4° - Não pode uma pessoa ser portadora de mais de
uma autorização de prestação do serviço de transporte escolar.

Art. 5° - Para cada veículo cadastrado será permitido
somente o cadastramento de um motorista auxiliar.

§1° - Não pode um motorista auxiliar cadastrado ser
vinculado a mais de uma pessoa autorizada para prestação de
serviço de transporte escolar.

§2° - O cadastramento de motorista auxiliar será feito
mediante pedido regularmente processado no Protocolo da
Prefeitura, acompanhado de autorização escrita do respectivo
autorizado e de todos os documentos do item III do artigo 3° deste
Decreto.

Art. 6° - Não é permitida a condução de veículo autorizado
para o serviço de Transporte Escolar por outra pessoa que não o
motorista ou o seu auxiliar cadastrado para o veículo.

Parágrafo único – A responsabilidade pela prestação do
serviço de Transporte Escolar é exclusiva da pessoa autorizada,
ainda que o veículo esteja sendo conduzido pelo motorista auxiliar
cadastrado.

Art. 7° - No caso de falecimento do autorizado (pessoa
física), desde que comprovado com a documentação pertinente e
após parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município, será
permitida a transferência para viúva ou herdeiro legal.

Art. 8° - Os veículos a serem utilizados no serviço de
Transporte Escolar devem estar em perfeito estado de conservação
e cumprir todas as exigências constantes nos artigos 136 e 137
do capítulo XIII da lei n° 9.503 de 23 de Setembro de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro.

I – A idade do veículo não deve ultrapassar 15 (quinze)
anos a contar de sua fabricação.

II – Todo veículo deve manter um monitor para auxiliar o
motorista no embarque, desembarque, e condução até
um local seguro, dos usuários do serviço.

Art. 9° - Analisada a documentação do requerente, do
motorista, e do veículo, estando de acordo com as normas deste
Decreto, o processo será encaminhado ao Secretário Municipal
de Serviços Públicos, para autorizar o serviço à pessoa requerida.

Art. 10° - Autorizado o serviço pelo Secretário Municipal de
Serviços Públicos, a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego de Ronda
Escolar comunicará ao interessado de que, antes de receber a
autorização, deverá se cadastrar junto à Fazenda Municipal bem
como os motoristas.

Art. 11° - Após o cadastramento do autorizado junto à
Fazenda Municipal, mediante anexação de cópia do respectivo
Alvará de licença no processo de autorização, o setor competente
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos expedirá a Autorização
de Emplacamento na categoria correspondente.

Parágrafo único – A Autorização de Emplacamento é o
documento pelo qual o autorizado promoverá junto ao órgão estadual
de trânsito a mudança de placa
ou o emplacamento no caso de veículo ainda não emplacado.

Art. 12° - A substituição de um veículo por outro de pessoa já
autorizada deverá ser objeto de pedido protocolado junto à Prefeitura,
acompanhado da seguinte documentação:

a) cópia do documento de propriedade do novo veículo em
nome do requerente.

b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela
legislação de trânsito e em dia com as obrigações fiscais.

c) comprovante da baixa da placa do veículo cadastrado
anteriormente junto ao órgão de trânsito.

Art. 13° - São deveres do prestador autorizado do serviço de
Transporte Escolar:

a) exercer efetivamente o serviço objeto da autorização;
b) tratar com o devido respeito e urbanidade os usuários

do serviço;
c) observar as regras de trânsito;
d) obedecer às regras estabelecidas pelo Município para

prestação do serviço;
e) prestar auxílio aos usuários do serviço em geral e

especialmente no embarque e desembarque
conduzindo-os até local seguro.

f) manter-se adequadamente vestido;
g) cumprir com as obrigações fiscais e tributárias do

Município;
Art. 14° - Qualquer dúvida na aplicação deste Decreto deverá

ser objeto de decisão expressa do Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Defesa Civil, em processo administrativo regular.

Art. 15° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do prefeito, em 12 de agosto de 2009

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito
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Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI

Julgamento dia 13/08/2009
Processo Deferido:
Proc. nº PMVR/02351-CM/2009 de 20/07/2009.
Proc. nº 16.051 de 24/07/2009.
Proc. nº 16.397 de 29/07/2009.
Proc. nº 16.512 de  31/07/2009.

Processo Indeferido:
Proc. nº 15.664 de 20/07/2009.
Proc. nº 16.177 de 27/07/2009.

                                              Atenciosamente,
____________________

Ana Paula Silva Lacerda Dias
Membro da JARI

PORTARIA No 471, DE 10 DE JULHO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

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

atribuições legais;

Considerando a necessidade de adequar e regrar o

ingresso de funcionários e Secretários no Centro Administrativo, no

período dos finais de semana;

R E S O L V E

Art. 1º - Fica determinado que o ingresso de servidores públicos,

empregados públicos e Secretário no Centro Administrativo nos finais

de semana só poderá ocorrer após autorização expressa do Chefe de

Gabinete.

Art. 2º - Ficam os servidores vigias e porteiros autorizados a impedir o

ingresso de qualquer pessoa no Centro Administrativo, nos finais de

semana, que não possuem prévia autorização do Chefe de Gabinete.

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

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

Gabinete do Prefeito, 10 de julho de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
PREFEITO

PORTARIA N. 506, DE 07 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar

no. 75, de 10/07/07, modificada pela Lei Complementar nº

107, de 29/05/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir desta data, a Sra.

DILMA DANTAS MOREIRA MAZZÊO, do Cargo Comissionado,

Símbolo CC1, que vinha exercendo interinamente, como Secretária

Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 507, DE 07 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar no.

75, de 10/07/07, modificada pela Lei Complementar nº 107, de

29/05/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir desta data, a Sra. RUTH

COHEN CARNEIRO, para exercer o Cargo Comissionado, Símbolo CC1,

como Secretária Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito
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PORTARIA No. 472, DE 09 DE JULHO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município de

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

RESOLVE:

 Art. 1º.- EXONERAR, a partir desta data, o Sr. SEBASTIÃO

ROBERTO VEIRA, do Cargo Comissionado de Gerente de Promoção

de Trabalho, Emprego e Renda, , Símbolo CC2, Órgão de

Assessoramento.

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

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

Gabinete do Prefeito,  10 de julho de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 474, DE 15 DE JULHO DE 2009.

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 da Lei Complementar no.

75/09, modificada pela Lei nº 107, de 29 de maio de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, INTERINAMENTE, a partir do dia 03

de julho, o Sr.PEDRO ANTÔNIO FURTADO TEIXEIRA, para exercer a

Função de Confiança, Símbolo FC2, como Diretor do Departamento de

Material, Compras e Licitações, junto a Secretaria Municipal de

Administração.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 475, DE 15 DE JULHO DE 2009

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de

suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º- RETIFICAR QUE A DATA DA EXONERAÇÃO, da

Srta.. LYGIA RAMÔA PROVENZANO, seja a partir do dia 30 de junho de

2009, do Cargo Comissionado, Símbolo CC4, que vinha exercendo

como Diretora de Desenvolvimento do Ensino, junto à Secretaria

Municipal de Administração.

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

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de julho de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 504, DE 06 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de

suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar no.

75, de 10/07/07, modificada pela Lei Complementar nº 107, de

29/05/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir desta data, a Sra. ISIS

NONATO DO NASCIMENTO, da Função Comissionada, Símbolo FC4,

como Coordenadora de Publicidade junto à Chefia de Gabinete.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito
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PORTARIA N. 505, DE 06 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do Município

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

legais,

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar no. 75, de

10/07/07, modificada pela Lei Complementar nº 107, de 29/05/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 03 de agosto de 2009, a

Sra. DILZE ARANHA GUARINI, da Função Comissionada, Símbolo FC7, como

Diretora Adjunta da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

            PORTARIA Nº 002/DRH-SECAD/2009, DE 30 DE JULHO DE 2009

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

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as vagas que surgiram depois do
concurso público realizado em 20/09/2007 – edital 001/2007, solicitadas pelo
Processo Administrativo nº 15500/09 oriundos da Secretaria Municipal de
Educação.
                                                       RESOLVE

NOMEAR, a partir desta data os servidores abaixo
relacionados para ocuparem os cargos abaixo descritos conforme ordem de
classificação:

Classificação                  Cargo                                                      Nome

  052 ao 053         Agente Educacional I                Carlos Eduardo de O. Silva a
                                                                              Rodrigo kopke da Silva Almeida

  010 ao 011         Professor I – E. Física               Patrick Penedo Amaral a
                                                                            Angélica Nogueira de Mendonça

  011 ao 013         Professor I – Inglês                 Carlos Jose da Silva a
                                                                               Silvio César Dias da Silva

 046 ao 047          Pedagogo                             Adália Elena Almeida dos Santos e
                                                                                Ildete Castro Gomes

 238 ao 300          Professor II                          Mileyde Diniz Rosa a Rosane a
                                                                                Rosane Miranda da Silva

 007 ao 008          Psicopedagogo                   Robson Vasconcelos do Nascimento
                                                                      e Eliana Matheus Coelho Campos

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

Valença, 30 de julho de 2009

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

PORTARIA No 503, DE 05 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes, Prefeito do

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

atribuições legais;

Considerando a necessidade de fixação de datas para

realização de pagamentos face o volume de processos,

Considerando o regramento administrativo dos

processos de pagamento de competência da Secretaria Municipal de

Fazenda,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica determinado o calendário de pagamentos da seguinte

forma:

- Custeio da Administração: de 01 a 10 do mês;

- Fornecedores e Outros: de 25 a 30 do mês.

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

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

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
PREFEITO

                PMV    E  SENAI FORMAM TURMAS
                     DE COSTURA  PARA TECIDO

O curso de Costura para Tecido
oferecido pelo SENAI em parceria com a
Prefeitura Municipal de Valença, estará
formando suas primeiras 4 turmas no dia
20 de agosto de 2009, às 19h, na sede
do Clube dos Democráticos.

A programação do evento realizará,
além da entrega dos certificados dos 80
formandos do curso, uma apresentação
técnica do SENAI Modas e uma fala dos
parceiros da instituição.
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Festa para comemorar o Dia do Folclore

Dia 23 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Folclore. E para celebrar a cultura e
as tradições populares acontecerá no dia 23, no bairro Vadinho Fonseca, uma festa com uma
extensa programação (em anexo) com apresentações de grupos de capoeira, teatro, música,
folia de reis e outras manifestações típicas da nossa cultura.

O evento contará também com recreações para as crianças, recital de poesias e uma
Mostra Carnavalesca da Escola de samba Unidos do Cambota e Vadinho Fonseca.
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DECRETO Nº. 99, DE 12 DE AGOSTO DE
2009.

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado na forma da lei, no uso de suas atribuições
legais.

Considerando a necessidade de se estabelecer normas
regulamentares para autorizar a prestação do serviço de transporte
escolar no Município.

DECRETA:

Art. 1° - Fica regulamentado na forma deste Decreto, o
serviço de transporte escolar no Município.

Art. 2° - Serviço de Transporte Escolar é aquele prestado
por pessoa física e/ou Jurídica devidamente autorizada, com o uso
de automóvel caracterizado para o transporte de estudantes,
observadas as normas desse Decreto.

Art3° - O pedido de autorização para exercer a atividade de
Transporte Escolar no Município, a ser feito em modelo de
requerimento único e de uso comum desta Prefeitura, deverá ser
acompanhado da seguinte documentação, sem a qual não pode
ser protocolado:

I – relativamente à pessoa do requerente:

a) Cópia de comprovante de residência no Município;
b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda

Municipal;
c) certidão negativa de débito com a Receita Federal;
d) cópia da carteira de identidade;
e) cópia do cartão de identificação do contribuinte da

Receita Federal – CPF/CNPJ
f) cópia do contrato social, caso seja pessoa jurídica;

II – relativamente aos veículos a serem utilizados:

a) cópia do documento de propriedade em nome do
requerente ou da autorização de transferência do veículo
devidamente preenchido, assinado e com firma
reconhecida.
b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela
legislação de trânsito e em dia com as obrigações fiscais;

III – relativamente aos condutores dos veículos:

a) carteira nacional de habilitação na categoria “D”;
b) carteira de identidade;
c) CPF;
d) comprovante de residência no Município;
e) atestado médico e de sanidade mental;
f) certidão negativa da vara criminal de Valença;
g) certidão negativa de débito para com a Fazenda

Municipal;
h) certidão ou declaração de que não está impedido de

dirigir pela legislação nacional de trânsito;
i) dois retratos 3X4;

§1° - O órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
responsável pelo controle do serviço de transporte escolar deverá
exigir a apresentação dos originais relativos aos documentos
apresentados por cópias, conferi-los e autenticar as respectivas
cópias antes de liberar a autorização.

Art. 4° - Não pode uma pessoa ser portadora de mais de
uma autorização de prestação do serviço de transporte escolar.

Art. 5° - Para cada veículo cadastrado será permitido
somente o cadastramento de um motorista auxiliar.

§1° - Não pode um motorista auxiliar cadastrado ser
vinculado a mais de uma pessoa autorizada para prestação de
serviço de transporte escolar.

§2° - O cadastramento de motorista auxiliar será feito
mediante pedido regularmente processado no Protocolo da Prefeitura,
acompanhado de autorização escrita do respectivo autorizado e de
todos os documentos do item III do artigo 3° deste Decreto.

Art. 6° - Não é permitida a condução de veículo autorizado
para o serviço de Transporte Escolar por outra pessoa que não o
motorista ou o seu auxiliar cadastrado para o veículo.

Parágrafo único – A responsabilidade pela prestação do
serviço de Transporte Escolar é exclusiva da pessoa autorizada, ainda
que o veículo esteja sendo conduzido pelo motorista auxiliar
cadastrado.

Art. 7° - No caso de falecimento do autorizado (pessoa física),
desde que comprovado com a documentação pertinente e após
parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município, será permitida
a transferência para viúva ou herdeiro legal.

Art. 8° - Os veículos a serem utilizados no serviço de
Transporte Escolar devem estar em perfeito estado de conservação e
cumprir todas as exigências constantes nos artigos 136 e 137 do
capítulo XIII da lei n° 9.503 de 23 de Setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro.

I – A idade do veículo não deve ultrapassar 15 (quinze) anos
a contar de sua fabricação.

II – Todo veículo deve manter um monitor para auxiliar o
motorista no embarque, desembarque, e condução até um
local seguro, dos usuários do serviço.

Art. 9° - Analisada a documentação do requerente, do
motorista, e do veículo, estando de acordo com as normas deste
Decreto, o processo será encaminhado ao Secretário Municipal de
Serviços Públicos, para autorizar o serviço à pessoa requerida.

Art. 10° - Autorizado o serviço pelo Secretário Municipal de
Serviços Públicos, a Coordenadoria de Trânsito, Tráfego de Ronda
Escolar comunicará ao interessado de que, antes de receber a
autorização, deverá se cadastrar junto à Fazenda Municipal bem como
os motoristas.

Art. 11° - Após o cadastramento do autorizado junto à Fazenda
Municipal, mediante anexação de cópia do respectivo Alvará de licença
no processo de autorização, o setor competente da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos expedirá a Autorização de
Emplacamento na categoria correspondente.

Parágrafo único – A Autorização de Emplacamento é o
documento pelo qual o autorizado promoverá junto ao órgão estadual
de trânsito a mudança de placa
ou o emplacamento no caso de veículo ainda não emplacado.
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Art. 12° - A substituição de um veículo por outro de pessoa já
autorizada deverá ser objeto de pedido protocolado junto à Prefeitura,
acompanhado da seguinte documentação:

a) cópia do documento de propriedade do novo veículo em
nome do requerente.

b) cópia da documentação de porte obrigatório exigida pela
legislação de trânsito e em dia com as obrigações fiscais.

c) comprovante da baixa da placa do veículo cadastrado
anteriormente junto ao órgão de trânsito.

Art. 13° - São deveres do prestador autorizado do serviço de
Transporte Escolar:

a) exercer efetivamente o serviço objeto da autorização;
b) tratar com o devido respeito e urbanidade os usuários

do serviço;
c) observar as regras de trânsito;
d) obedecer às regras estabelecidas pelo Município para

prestação do serviço;
e) prestar auxílio aos usuários do serviço em geral e

especialmente no embarque e desembarque
conduzindo-os até local seguro.

f) manter-se adequadamente vestido;
g) cumprir com as obrigações fiscais e tributárias do

Município;

Art. 14° - Qualquer dúvida na aplicação deste Decreto deverá
ser objeto de decisão expressa do Secretário Municipal de Serviços
Públicos e Defesa Civil, em processo administrativo regular.

Art. 15° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do prefeito, em 12 de agosto de 2009

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

DECRETO DE Nº. 094, DE 05 DE AGOSTO DE 2009.

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

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais
e considerando o que dispõe o artigo 1º. da Lei nº. 2.453 de 05 de
agosto de 2009.

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial até o valor de
R$70.000,00 (Setenta mil reais), para atender as despesas,  assim
codificado:

U.O
Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso
Valor da 
Dotação

10.301.0052.1.077 44.50.42 0 70.000,00

03.01

FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL 
DOM ANDRÉ 
ARCOVERDE – 
BANCO DE 
SANGUE

TOTAL 70.000,00

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Adicional Especial será proveniente de anulação das seguintes
dotações do Orçamento Municipal em vigor:

U.O Identificação 
do 

Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

03.01 Gestão do 
SUS

10.301.0052.2.065 33.90.92 0 70.000,00

70.000,00TOTAL

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

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO DE Nº.88, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

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

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.429, de 18 de março de 2009.

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), para atender as despesas,  assim
codificado:

U.O Identificaçã
o do 

Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

04.122.0052..083 44.90.52 17 20.000,00

01.04 MANUT 
OPERACIO
NALIZAÇÃO 
DO FUNDO

TOTAL 20.000,00
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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:

U.O
Identificação do 

Program a
Funcional 

Program ática
Categoria 

Econôm ica
Recurso

Valor  da 
Dotação

01.04

MANUTENÇÃO 
OPERAC. DO 

CONSELHO. MUN. 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

08.243.0122.2.073 33.90.30 17 8.000,00

01.04.

MANUTENÇÃO 
OPERAC. DO 

CONSELHO MUN. 
CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

08.243.0122.2.073 33.90.32 17 8.000,00

MANUTENÇÃO E 
OPERAC. DO

01.04
CONSELHO MUN. 

CRIANÇA E
08.243.0122.2.073 44.90.52 4.000,00

DO 
ADOLESCENTE

17

20.000,00TOTAL

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

Valença, 03 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO DE Nº.89, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

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

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.429, de 18 de março de 2009.

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), para atender as despesas,  assim
codificado:

U.O
Id e n t if ica ção  
d o  P r o g r a m a

Fu n c io n a l 
P r o g r am át ica

C at e g o r ia  
Eco n ô m ic a

Re c u r s o
V a lo r  d a  
Do taçã o

2 6 .7 82 .07 10 .2 .0 50 33 .90 .39 0 20 .000 ,00

20 .000 ,00

0 2 .1 0

MA NUT 
A MPL IA ÇÃ O  
DE ES TRA DA S
MUNICIPA IS

T O T A L

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:

U.O
Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso
Valor da 
Dotação

02.10

MANUTENÇÃO 
DE VIAS 
VICINAIS E 
URBANS 
CONV. CIDE

26.782.0710.2.
053

  33.90.30 99 20.000,00

20.000,00TOTAL

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

Valença, 03 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO DE Nº.90, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

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

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eleito e empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais
e considerando o que dispõe a Lei nº. 2.429, de 18 de março de 2009.

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$1.001.000,00 Hum milhão e um mil reais), para atender as despesas,
assim codificado:

U.O Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

02.02 MANUT SERV.
ADM GERAIS

04.122.1203.2.008 33.90.30 0 3.000,00

02.04 MANUT. SERV.
ADM GERAIS

04.122.1203.2.008 33.90.39 0 998.000,00

TOTAL 1.001.000,00

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:
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U.O Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

02.02 DESP. DO 
INTERESSE 

PÚBLICO NO 
PROC. 

JUDICIAL

02.062.0010.2.010 33.90.91 0

MANUT. 
CONV. PNAFM 

  44.90.52 12 3.000,00

210 MANUT. 
CONV. 
FINAME

26.782.0710.2.051    44.90.52 12 500.000,00

210 26.782.0710.2.052 498.000,00

1.001.000,00TOTAL

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

Valença, 03 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO DE Nº.93, DE 05 DE AGOSTO DE 2009.

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

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, eleito e
empossado na forma da Lei, usando de suas atribuições legais e considerando
o que dispõe a Lei nº. 2.429, de 18 de março de 2009.

D  E  C  R  E  T  A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor de R$130.000,00
(CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender as despesas,  assim codificado:

U.O
Identificação 
do Program a

Funcional 
Program ática

Categoria  
Econôm ica

Recurso
Valor da  
Dotação

02.03
MAN U T. 
OPER AC .D A 
SEC R ET

04.124.0055.2 .001 44.90.52 0 3.000,00

02.05
MAN U T. 
SER V. AD M
GER AIS

04.122.1203.2 .008 33.90.36 0 20.000,00

02.06
MAN U T. 
PR OGR .SAL.E
D U C .

12.361.0403.2 .030 33.90.30 5 30.000,00

02.10
MAN U T.AMPL.
VIAS U R BAN .

15.451.0501.2 .049 33.90.36 0 6.000,00

02.10
MAN U T.SER V.
L IMP.PÚ BLIC A

15.452.0504.2 .047 33.90.39 0 10.000,00

02.10
MAN U T. 
SER V.FU N ER
ÁR IOS

15.452.0505.2 .048
15.452.0505.2 .048

33.90.30 0 5.000,00

02.10
MAN U T. 
SER V. 
FU N ER ÁR IOS

26.782.0710.2 .050 33.90.39 0 20.000,00

02.10
MAN U T. AMPL. 
EST. MU N IC .

04 .122.1203.2 .008 33.90.39 0 25.000,00

02.11
MAN U T.SER V.
AD M.GER AIS

04.122.1203.2 .008 33.90.30 0 5.000,00

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:

U.O Identificação do Programa Funcional 
Programática

Categoria 
Econômic
a

Recurso Valor da 
Dotação

02.05 MANUT.SERV. ADM GERAIS 04.122.1203.2.008 33.90,39 0 15.000,00

02.06 MANUT. PROG. SAL.EDUC 12.361.0403.2.030 33.90.39 5 30.000,00

02.10 MANUT. AMPL.VIAS URBAN 15.451.0501.2.049 44.90.52 0 15.000,00

02.10 MANUT.SERV.LIMP.PÚBLICA 15.452.0504.2.047    33.90.36 0 30.000,00

MANUT. SERV.FUNERÁRIOS 15.452.0505.2.048    33.90.36 0 5.000,00

02.10 MANUT.AMPL.SERV.COLETA 17.512.0612.2.045  33.90.30 0   

ESGOTO 33.90.39   10.000,00

02.10 MANUT.AMPL.SERV.COLETA 
ESGOTO

17.512.0612.2.045 33.90.36 0 4.000,00

MANUT. AMPL. ESTA. MUN. 2.678.207.102.050 33.90.36 0 15. 000,00

02.11 MANUT.SERV. ADM GERAIS 04.122.1203.2.008 33.90.36 0 6.000,00

130.000,00TOTAL

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

Valença, 05 DE AGOSTO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

ATOS DO LEGISLATIVO
Resolução nº 806
De 10 de agosto de 2009.
( Mesa Diretora)

AUTORIZA A PRESIDÊNCIA DA MESA DIRETORA A CELEBRAR
CONTRATO DE COMODATO
OU SIMILAR, COM EMPRESA
DE TELEFONIA MÓVEL, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Câmara Municipal de Valença,
RESOLVE:

Art. 1º Fica a Presidência da Câmara Municipal de Valença, autorizada
a celebrar contrato de prestação de serviços com empresa de telefonia móvel a
fim de que sejam colocados à disposição dos Senhores Vereadores os
respectivos aparelhos.

Art. 2º A Câmara arcará com a despesa do uso de cada aparelho até
o limite de uma “franquia” de 500 (quinhentos) minutos.
Parágrafo único. O valor excedente do limite estabelecido no “caput” deste
artigo serão pagos pelos usuários, mediante desconto em folha de pagamento,
caso não seja demonstrada sua finalidade pública.

Art. 3º  Os aparelhos de que trata esta Resolução poderão ser cedidos
aos funcionários da Câmara, a qual poderá arcar com seu pagamento, de acordo
com as necessidades de sua administração, ficando, nos demais casos, os
respectivos funcionários, obrigados ao pagamento integral pelo seu uso.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta
das dotações orçamentárias próprias, ficando desde já a Mesa Diretora
autorizada se necessário, a abrir crédito suplementar.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e, gerando seus efeitos a partir de 01
de janeiro de 2009.

       Sala das Sessões, em 10 de agosto de 2009.

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

       1º SECRETÁRIO        2ºª SECRETÁRIO
     Paulo Jorge César José Reinaldo Alves Bastos

Usando das atribuições que me são conferidas PROMULGO a presente
RESOLUÇÃO. Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Presidente, em 12/08/2009

Luiz Fernando Furtado da Graça - PRESIDENTE
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LEI Nº 1.366
DE 28 DE MAIO DE 1984

EMENTA: Dispõe sobre o serviço de transporte coletivo do Município de
Valença, dando outras providências correlatas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

CAPÍTULO I
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
Art. 1º - Considera - se transporte coletivo, para efeito desta lei, o serviço
regular e contínuo de condução de pessoas no Município de Valença,
efetuado pôr veículos automotores, com itinerários e horários
previamente estabelecidos e mediante o pagamento de passagens
individuais.

§ 1º - São considerados serviços especiais de transportes coletivos,
também sujeitos às disposições desta lei:
- o transporte de pessoas entre domicílios e estações terrestres ou
aéreas e vice - versa, dentro do território do Município, mediante
pagamento de passagens individuais;
- o transporte de pessoas para passeios e excursões turísticas ou
esportivas, dentro do território do Município, mediante pagamento de
passagens individuais ou frete.

§ 2º - Não estão sujeitos a esta lei os veículos particulares, assim
como os de hotéis, de Colégios e outros de usos especiais, não
compreendidos no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVOS

Art. 2º - A exploração dos serviços de transportes coletivos sob jurisdição
do Município se fará através de concessão a empresa particulares
devidamente registradas no órgãos competente da Prefeitura Municipal.

§ único - O prazo de validade da concessão será pôr 10 (dez) anos,
findo os quais poderá ser renovado pôr mais de 10 (dez) anos e assim
sucessivamente, se a empresa concessionária vier prestando serviços
adequados, a critério da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - A exploração das linhas ou grupos de linhas, será concedida
através de concorrência pública, em que as empresas candidatas serão
julgadas com base nos seguintes critérios:
I - experiência em serviços de transporte coletivo, devidamente
comprovada;
II - qualidade, capacidade e quantidade de veículos a serem utilizados
nas linhas ou grupos de linhas;
III - aparelhamento técnico das oficinas e capacidade das instalações
de garagem;
IV - prazo em que poderão iniciar a prestação de serviço;
V - prazo para complementação da frota, se for o caso.

§ 1º - Será exigida, das empresas candidatas, prova de quitação dos
tributos municipais, mediante certidão negativa expedida pelo órgão
competente da Prefeitura Municipal;

§ 2º - Será dispensada a exigência do parágrafo anterior, no caso de o
Município possuir débitos com a empresa candidata, superior ao valor
devido dos tributos municipais pela mesma, ainda que presumíveis.”

Art. 4º - As empresas concessionárias dos serviços de transportes
coletivos, sob pena de rescisão do contrato de concessão, obrigam -
se a:

I - cumprir as obrigações decorrentes de leis e regulamentos federais,
estaduais e municipais em vigor;
II - respeitar as determinações do plano Municipal de transportes
coletivos elaborados pela Prefeitura;
III - respeitar itinerários, horários, freqüência de viagens e tarifas fixadas
pela Prefeitura Municipal;
IV - manter em caução, nos cofres municipais, quantia correspondente
a uma Unidade Fiscal pôr veículo da frota, devendo ser complementada
toda vez que ocorrer reajuste da mesma;
V - manter seguro previsto em lei;
VI - submeter os veículos de sua frota à vistoria semestral pelo órgão
competente da Prefeitura;
VII - enviar relatórios de suas atividades e outras informações que
venham a ser solicitadas pela Prefeitura Municipal;
VIII - adotar sistemas contábeis padronizados;
IX - respeitar e submeter - se às disposições estabelecidas nesta lei e
no Código Tributário Municipal.

Art. 5º - É vedado às empresas concessionárias dos serviços de
transportes coletivos, sob pena de rescisão do contrato de concessão:
I - adotar medidas que impliquem no fracionamento ou transferência a
terceiros da responsabilidade pela execução dos serviços que lhe
foram concedidos;
II - interromper o serviço de qualquer de suas linhas, sem autorização
da Prefeitura Municipal, pôr espaço superior a 24 (vinte e quatro) horas;
III - diminuir em mais de um terço as viagens previstas no horário
aprovado, em 10 (dez) dias consecutivos;
IV - desviar os veículos de sua frota para transportes alheios às
atividades compreendidas no contrato de concessão.

Art. 5º-A – É defeso ao Município, no caso de este possuir dívidas, ainda
que presumíveis, com a empresa concessionária, rescindir o contrato
de concessão, sem antes quitar os respectivos débitos.

“Parágrafo único - Excetua-se do disposto no caput deste artigo, o caso
em que a rescisão do contrato se pautar em relevante interesse público,
devendo, se assim ficar comprovado, ser depositado em nome da
empresa, no ato da rescisão, o valor correspondente a 30% (trinta por
cento) da dívida existente ou presumida.”

CAPÍTULO III
DO PLANO E DA REDE MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Art. 6º - A Prefeitura elaborará o plano Municipal de Transportes Coletivos,
que deverá estabelecer:
I - as áreas seletivas em que será dividido o Município para efeito de
distribuição das linhas de transportes coletivos;
II - a demanda de transportes coletivos em cada uma das áreas
seletivas;
III - a distribuição e numeração das linhas;
IV - os itinerários:
V - a freqüência das viagens e o horário;
VI - tipo de veículo e número mínimo necessário;
VII - o padrão dos serviços;
VIII - o preço inicial das passagens e o acompanhamento dos custos
base nas informações prestadas pelas concessionárias, observando
- se; sempre que possível, as variações nos aumentos concedidos
pelo D.C.T. para as linhas estaduais.
§ único - Assegurar - se - á, a cada área seletiva, linhas de transporte
com veículos e freqüência de viagens em quantidade adequada e
itinerários, tanto quanto possível, exclusivos.

Art. 7º - A Prefeitura realizará, periodicamente, estudos para atualização
do plano Municipal de Transportes Coletivos.

§ único - O Plano e suas alterações serão aprovados pôr Decreto do
Prefeito Municipal.
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Art. 8º - Embora sejam levadas em conta as sugestões oferecidas pôr
quem quer que seja para o estabelecimento de novas linhas, nenhuma
preferência de exploração será atribuída como decorrência de tais
sugestões.

Art. 9º - O itinerário e horário dos veículos das linhas de transportes
coletivos só poderão ser alterados com autorização prévia da Prefeitura
Municipal.

§ 1º - Não se incluem na proibição estabelecida neste artigo os casos
de alteração de itinerários e horários pôr motivos eventuais de ordem
pública, tais como obras ou impedimentos de vias e logradouros.

§ 2º - A Prefeitura Municipal poderá estabelecer, em função de interesse
público, viagens extraordinárias dentro dos itinerários geral da linha
nas horas de maior demanda de transportes.

§ 3º - A Prefeitura Municipal poderá autorizar serviço especial de
transporte coletivo em dias de festividades, comemorações e jogos
esportivos.

§ 4º - O número das linhas e seus itinerários devem ser organizados
de forma a permitir a logradouro entre quaisquer pontos da zona urbana
e na
zona de expansão urbanas e rural do Município.

§ 5º - Os horários aprovados deverão garantir, em cada linha, uma
freqüência de veículos e um oferecimento de lugares tais que
proporcionem aos passageiros um tempo médio de espera que será
estabelecido para cada linha.

§ 6º - A Prefeitura Municipal poderá determinar a utilização de um número
de veículo proporcional às frotas de cada uma das empresas a fim de
atender a situações de emergência em áreas distintas daquelas em
que prestam serviços.

Art. 10 - A Prefeitura municipal poderá determinar alterações na
designação, número, itinerário, pontos terminais de qualquer linha de
transporte coletivo, respeitada a estabilidade da exploração.

Art. 11 - Quando houver necessidade de aumento ou diminuição da
frota de veículos em áreas ou linhas que estiverem sendo servidas pôr
mais de uma empresa, esses aumentos, ou diminuição, se fará em
quantidade proporcional em número de veículos da frota de cada uma
das respectivas empresas nessa área ou linha.

Art. 12 - Não será permitida a permanência de mais de 20% (vinte pôr
cento) dos veículos de cada linha em qualquer dos pontos terminais.

§ 1º - Em cada terminal de linha haverá um despachante incumbido do
controle e registro das chegadas e saídas de veículos e do intervalo
entre os mesmos, documentos esses que deverão ficar arquivados na
empresa.

§ 2º - Os trocadores são obrigados a portar uma guia, na qual o
despachante registrará os horários de chegada e saída de cada veículo,
bem como o número de passageiros transportados.

Art. 13 - Quando houver impossibilidade de algum veículo prosseguir
viagem, os passageiros pagarão apenas a importância correspondente
às seções percorridas, não sendo computada aquela em que se tiver
dado sua interrupção.

§ Único - Os veículos vistoriados e liberados para entrar em serviço,
deverão ser submetidos a vistorias semestrais sem as quais não
poderão trafegar
§ 1º - No caso do pagamento prévio da passagem, os passageiros
terão direito à devolução da importância correspondente às seções
não percorridas, inclusive aquela em que se tiver dado a interrupção.
§ 2º - No caso de passagem única, os passageiros nada pagarão e,
quando a cobrança for antecipada, ser-lhe-ão devolvidas as respectivas
importâncias.

CAPÍTULO IV
DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Art. 14 - Só poderão ser utilizados para transporte coletivo veículos
especialmente construídos para esse fim, observado o seguinte:
I - modelos aprovados pelo D.T.C;
II - os veículos de transporte coletivo obedecerão às normas e exigências
do Código Nacional de Trânsito e da presente Lei.

Art. 15 - Será obrigatória, para cada empresa, a padronização da cor de
seus veículos.

§ Único - As empresas deverão submeter às cores escolhidas à
aprovação prévia da Prefeitura Municipal.

Art. 16 - Os Veículos de transportes coletivos receberão,
obrigatoriamente, um número de ordem, pintado de acordo com modelo
e instruções da Prefeitura Municipal.

§ 1º - A Prefeitura Municipal atribuirá, a cada empresa, seqüência de
número tal que permita futuros acréscimo na frota, sem interrupções
na ordem da numeração.

§ 2º - Nos casos de substituição de um veículo pôr outro, conservar-se-
á o mesmo número de ordem.

Art. 17 - As características de cada veículo, uma vez aprovadas pela
Prefeitura Municipal, somente poderão ser alteradas com prévio
consentimento da mesma.

Art. 18 - Todos os veículos deverão apresentar, internamente, em local
bem visível:
I - tabuleta ou letreiro que indique, em caracteres bem legíveis, o
secionamento e o preço da passagem o nome e o número da linha em
que o veículo estiver registrado;
II - quadro contendo as licenças e o selo de vistoria da Prefeitura
Municipal;
III - número de ordem do veículo;
IV - itinerário;
V - limite de lotação em pé e sentados, além de outras inscrições que
forem determinadas.

Art. 19 - Os veículos terão, obrigatoriamente, em sua parte externa:
I - tabuleta ou vista indicadora, do destino, na parte dianteira superior;
II - o número de ordem do veículo e nome da empresa, pintados nas
faces laterais e traseiras.

§ 1º - A tabuleta ou “vista” indicadora da linha e a caixa de número,
deverão ser dotados de luz, à noite.

§ 2º - Todas as inscrições e tetreiros externos deverão ser claramente
legíveis a uma distância mínima de 30 (trinta) metros.

§ 3º - Não será permitida a colocação de anúncios de propaganda na
parte externa do ônibus, sem prévia autorização da Prefeitura, observado
o que dispõe o Código Tributário do Município.
Art. 20 - Os veículos deverão ser iluminados internamente, à noite com
uma intensidade uniforme.
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Art. 21 - As empresas concessionárias deverão reservar espaço, na
parte interna de seus veículos, para colocação de avisos e editais da
Prefeitura Municipal de Valença, sem qualquer ônus para esta.

Art. 22 - Os veículos deverão ser providos de um banco e de uma mesa
para trocador.

Art. 23 - Não poderão ser utilizados nos serviços de transportes coletivos
veículos com mais de 10 (dez) anos, contados do ano de fabricação.
§ Único - A Prefeitura Municipal poderá autorizar a utilização de veículos
com mais de 10 (dez) anos de uso, desde que tenham sofrido reforma
e estejam em condições adequadas de conforto e segurança.

CAPÍTULO V
DAS VISTORIAS OBRIGATÓRIAS

Art. 24 - Os veículos de transporte coletivo só poderão entrar em serviço
após vistoria a ser realizada pela Prefeitura Municipal.

Art. 25 - Verificar-se-á, nas vistorias, se os veículos atendem às
exigências da legislação federal e desta lei e às determinações da
Prefeitura, especialmente quanto à segurança, estabilidade, higiene e
conforto.

Art. 26 - No interior do veículo aprovado em vistorias será aplicado, pela
Prefeitura Municipal, um selo no qual constará a data da vistoria e o
prazo de validade da mesma.

§ Único - Os veículos não aprovados em vistoria será dado à empresa
o prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade, salvo
impossibilidade material plenamente justificada, findo o qual, se não
forem realizados os serviços nas condições estabelecidas, deverá a
empresa substituí-los pôr outros veículos que atendem aos requisitos
desta lei.

CAPÍTULO VI
PESSOAL DE TRÁFEGO

Art. 27 - Para efeitos desta lei, são denominados de pessoal de tráfego
os motoristas, trocadores, despachantes e fiscais das empresas
concessionárias de transporte coletivo.

Art. 28 - Constituem requesitos obrigatórios para pessoal de tráfego:
I - ser maior de 18 anos;
II - ter carteira profissional expedida pelo Ministério do Trabalho;
III - não sofrer de enfermidade infecto-contagiosas ou outras das que
possam acarretar privação momentânea de reações, atenções ou
sentidos;
IV - possuir bons antecedentes, segundo atestado do órgão competente
do Estado.
§ Único - Excetuam-se das condições do item I, os trocadores, que
deverão ser maiores de 14 (quatorze) anos.

Art. 29 - Só poderão conduzir veículos de transporte coletivo, os
profissionais habilitados de acordo com o Código Nacional de Trânsito.

Art. 30 - São obrigações dos motoristas, quando em serviço:
I - esperar o sinal de partida dado pelo trocador, antes de colocar o
veículo em movimento, nos pontos de embarque e desembarque de
passageiros;
II - atender ao sinal dos passageiros, parando o veículo nos pontos
estabelecidos para embarque e desembarque;
III - não abandonar o veículo que estiver dirigindo, a não ser pôr motivos
de força maior;

IV - usar marcha e velocidade adequadas à segurança do veículo e dos
passageiros;
V - só conversar com outras pessoas em caso de absoluta necessidade
e com a maior brevidade possível;
VI - não fumar no interior do veículo;
VII - evitar discussões com companheiros de trabalho e passageiros;
VIII - não permitir acesso ao interior do veículo, de animais, de
vendedores ambulantes no exercício de sua atividade e pessoas
embriagadas;
IX - não permitir o ingresso de passageiros quando esgotada a lotação
do veículo.
X - Permitir o embarque dos deficientes físicos e ou mentais e seus
acompanhantes, dos idosos com mais de 65 anos e das gestantes
pela porta dianteira .

§ Único - Quando o veículo trafegar sem trocador, o motorista deverá
assegurar-se de que todos os passageiros subiram ou desceram antes
de colocar o veículo em movimento.

Art. 31 - São obrigações dos trocadores, quando em serviço:
I - só falar com o motorista quando absolutamente necessário e com a
maior brevidade possível;
II - permanecer no lugar que lhe é destinado, evitando ficar nas portas
ou na passagem, o que poderá prejudicar o movimento dos
passageiros;
III - não fumar no interior do veículo;
IV - evitar discussões com companheiros de trabalho e passageiros.

Art. 32 - São obrigações do pessoal de tráfego em geral:
I - tratar com polidez os passageiros e o público em geral;
II - trajar-se adequadamente, com o uniforme aprovado pela Prefeitura
Municipal;
III - quando uniformizado, mas não em serviço, viajar somente em
veículos de sua empresa, na parte traseira não se sentado enquanto
houver passageiros em pé;
IV - respeitar os fiscais da Prefeitura, facilitando-lhes o exercício de sua
tarefa.

Art. 33 - A Prefeitura Municipal exigirá dispensa imediata de pessoal de
tráfego que forem encontrados em estado de embriaguez em serviço,
pela fiscalização ou outras autoridades competentes.

Art. 34 - A Prefeitura Municipal solicitará da empresa concessionária, a
punição de empregados de tráfego que infringirem as determinações
da presente Lei.

CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 35 - A fiscalização dos serviços de transportes coletivos será exercida
pela Comissão de Transportes Coletivos do Município, e pelos fiscais
que forem designados pela Prefeitura Municipal.

Art. 36 - As empresas concessionárias, são obrigadas a fornecer passe
livre em todos os seus veículos, a dois fiscais especialmente
credenciados pela Prefeitura Municipal, munidos de documentos de
identificação, pôr linha e aos membros da Comissão de Transportes
Coletivos do Município, em todas as linhas.

Art. 37 - Quando as regras de trânsito e circulação, os veículos de
transporte coletivos ficam sujeitos também à fiscalização do
Departamento Estadual de Trânsito.

§ 1º - A Comissão de Transporte Coletivos do Município será constituída
de 7 (sete) membros, de livre escolha do Prefeito Municipal, e
demissíveis “ad nutum” e terá um Presidente, um Vice - Presidente e
um Secretário.
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Art. 40 - Os preços das passagens e respectivos secionamentos, uma
vez aprovados não poderão ser modificados sem prévia autorização da
Comissão de Transporte Coletivos do Município.

Art. 41 - As multas serão aplicadas às empresas de acordo com a
tabela anexa a presente lei.

§ único - Qualquer infração desta lei, não prevista na tabela anexa, será
punida com multa ao comissionário que virará de 50% (cinqüenta pôr
cento) a 100% (cem pôr cento) da Unidades Fiscal do Município.

Art. 42 - Compete ao Presidente da Comissão de Transportes Coletivos
a imposição e aplicação da multa, com base nos autos de infração
lavrados pela fiscalização ou em infrações observadas e reduzidas a
termo, pôr parte de quaisquer dos membros da Comissão de
Transportes Coletivos do Município.

“Art. 43 – A empresa multada assiste o direito de recorrer por escrito no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação de
multa.”

“Parágrafo único – Indeferindo o pedido pelo Presidente da Comissão
de Transporte Coletivo, novo recurso poderá ser interposto ao Prefeito
Municipal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do
indeferimento.”

“Art. 44 – As multas deverão ser pagas dentro de 30 (trinta) dias, a
contar da objetiva notificação ou da ciência do indeferimento dos
recursos.”

§ único - Findo esse prazo, atualizado o débito com juros e correção
monetária, será efetuado o registro da dívida ativa e procedida a
cobrança executiva observando o que dispõe o Código Tributário do
Município e disposição desta lei.

Art. 45 - Nos casos de reincidência sistemática nas mesmas infrações
poderá ser aplicada multa em dobro, pelo Presidente da Comissão de
Transportes Coletivos, e na reiteração, a cassação da concessão.

Art. 46 - As empresas em débitos com a Prefeitura Municipal não
poderão pleitear despacho em suas pretensões de licenciamento,
baixa, transferência de linhas de propriedades, serviços especiais ou
extraordinários, ou em outras quaisquer medidas solicitadas.

Parágrafo único – Excetuam-se do disposto neste artigo as empresas
que obtenham créditos maiores, ainda que presumidos, que seus
débitos com o Município.

Art. 47 - O Presente da Comissão de Transportes Coletivos poderá
autorizar o pagamento parcelado de multas acumuladas, quando o
total ultrapassar ao valor de duas Unidades Fiscais do Município e de
tal modo que as parcelas de pagamento não sejam inferiores a 50%
(cinqüenta pôr cento) dessa mesma Unidade Fiscal, estabelecendo -
se desde já, o limite máximo de dez parcelas de pagamento que serão
atualizadas mensalmente pelo índice de correção monetária, do mês
respectivo.

Art. 48 -  Fica assegurado ao aluno , dentro do turno a que se relaciona
a credencial de identificação escolar do ano em curso, manhã, tarde
ou noite ou àquele que freqüente o turno integral, acesso aos ônibus e
o seu transporte de sua residência para a escola e o seu regresso
para a mesma, a qualquer hora.
§ 1º - Para efeito, as empresas emitirão talões ou cartões de 50
(cinqüenta) passagens escolares, sendo uma passagem para ida e
outra para volta, inteiras ou pôr seção, que serão destacadas pelos
portadores na presença do trocador.

§ 2º - Cada usuário terá direito a adquirir um talão de passagens
escolares pôr mês, no período escolar, mediante a apresentação de
identificação estabelecida nesta lei.

§ 3º - Ficam estendidos os benefícios desta Lei aos deficientes físicos
e/ou mentais e seu acompanhante, e aos idosos que completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade se homem, ou 60(sessenta) se
mulher; na falta de ônibus de duas portas que prestem o serviço de
transporte coletivo no Município, os beneficiários desta lei entrarão
pela porta da frente dos ônibus.

§ 4º - Quedando-se inerte quanto à sua obrigação de contrapartida,
arcará o Executivo mensalmente com as despesas correspondentes
ao ônus que, por demonstração documental contábil inequívoca,
importar no transporte gratuito previsto no caput e no parágrafo 3º
realizado pela empresa concessionária;

§ 5º - O Poder Executivo municipal baixará, no prazo de 15 (quinze) dias
da entrada em vigor desta Lei, regulamento para sua fiel execução;

§ 6º - Para efeitos do “caput” deste artigo, fica a cargo de uma comissão,
indicada pela direção das escolas, a concessão das credenciais aos
alunos que far-se-á através de avaliação da real necessidade do uso
da condução gratuita pelo aluno-usuário, tendo como critério a distância
entre a moradia do aluno e a escola;

§ 7º - Entende-se para efeito desta Lei, como credencial de identificação
escolar do ano em curso, documento em que constem os seguintes
dados:
a) Nome do aluno, bairro em que reside acompanhado de
fotografia ¾ recente;
b) Nome do estabelecimento de ensino, bairro em que se situa,
com o devido carimbo autenticador e assinatura do Diretor;
c) Turno escolar identificador por cores da seguinte forma: manhã
– amarelo, tarde – rosa, noite – azul, educação física – numerado no
verso;
Turno em tempo integral identificado pela cor verde.
d) Turno em tempo integral identificado pela cor verde.

§ 8º - As escolas terão 30 dias, a partir do início do ano letivo, para
providenciar as credenciais de identificação. Nesse período inicial para
fazer uso do transporte gratuito, basta ao estudante estar devidamente
uniformizado;

§ 9º - O desrespeito a estas normas por parte das empresas
concessionárias dos serviços públicos de transporte coletivo no
Município faculta ao Chefe do Executivo a cassação da concessão;

§10 - A credencial dos estudantes do Pólo Agrícola e daqueles
matriculados na Rede Pública Estadual ou Municipal, que freqüentem
o Artesanato Nossa Senhora Aparecida, deverá ter duas cores, a critério
das direções dos Colégios.

§11 - Nos casos do não pagamento pelo Município, da contrapartida
quanto às gratuidades estabelecidas no caput e no §3º deste artigo,
quando findo o contrato de concessão ou de sua rescisão, a quitação
do débito poderá ser transferida para a empresa vencedora da nova
concorrência pública, quando não for a detentora dos créditos, devendo
constar tal obrigação do edital da respectiva concorrência.

Art. 49 - os passageiros de veículos de transportes coletivos poderão
portar volumes que não impliquem em incômodos para outro
passageiro, independentemente do pagamento de qualquer quantia
além do preço da respectiva passagem.

Art. 50 - Os concessionários são responsáveis pela manutenção da
ordem entre o pessoal de tráfego, principalmente nos pontos finais de
linha.



Prefeitura Municipal
de Valença

Boletim Oficial de Valença - RJ 28 Edição 310 - 13/08/2009

§ 3º - Das Decisões do Prefeito Municipal não caberá mais qualquer recurso.

Art. 54 - O Prefeito Municipal, pôr provocação da Comissão de Transportes
Coletivos do Município ou quando julgar conveniente, poderá baixar decretos
regulamentando dispositivo da presente lei.

Art. 55 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e, em especial, a Lei nº 1.125, de 05 de maio de 1974.
Sala “PEDRO GOMES”, em 23 de abril de 1984.
_______________________________________
Victor Emmanuel Couto - Presidente
_______________________________________
Manoel Augusto Pereira da Silva - Vice - Presidente
________________________________________
Lycurgo José Dapaixão Coelho - Primeiro Secretário
________________________________________
Maria Izabel de Oliveira Lima - Segunda Secretário
____________________________________________________________
Usando das atribuições que me são conferidas, SANCIONO a presente lei.
Extraiam - se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em _________________________

Dr. José Gomes Graciosa - Prefeito

TABELAS

A   -RELATIVAS AOS SERVIÇOS R$

1 – Alterar o itinerário sem prévio consentimento (art. 10).... 126,00
2 – Executar serviços especiais sem autorização.................... 126,00
3 – Não cumprir horário aprovado, sem motivo justificado.... 210,00
4 – Interromper itinerário, voltando antes ao ponto final....... 210,00
5 – Interromper totalmente o serviço por 24 horas................. 210,00
6 – Não fornecer os dados estatísticos quando solicitado........ 126,00
7 – Não fornecer elementos contábeis quando solicitado........   98,00
8 – Não cumprir as determinações relativas à Coord. de Trans. 210,00

B – RELATIVAS AO ESTADO DO VEÍCULO      R$
1 – Por falta de um dos seguintes elementos interno dos veículos:

Ø Preço da passagem....................................................... 126,00
Ø Lotação......................................................................... 126,00
Ø Número de ordem......................................................... 126,00
Ø Troco máximo telefone de reclamação......................... 126,00
Ø Tabelas, etc................................................................... 126,00

2 – Por falta de um dos seguintes elementos externos dos veículos:
Ø Número de ordem............................................................    98,00
Ø Vista da linha, etc............................................................       98,00

3 – Por falta de iluminação interna ou iluminação defeituosa....             98,00
4 – Por falta de iluminação da vista ou iluminação defeituosa...            98,00
5 – Por falta de extintor de incêndio...........................................  126,00
6 – Por falta de limpeza do veículo.............................................           126,00
7 – Circular com barulho ou escapamento de fumaça, em nível superior
       as normas de saúde pública................................................           210,00

D – RELATIVAS AOS MOTORISTAS EM ESPECIAL R$

1- Abandonar o veículo sem causa justificada
 210,00
2 – Não atender o sinal de parada para descida....................   98,00
3 – Não esperar o sinal de partida do cobrador.....................   98,00
4 – Recusar passageiro, havendo lugar no carro................... 126,00
5 – Angariar passageiros ....................................................... 112,00
6 – Dirigir sem comodidade ou segurança para os passageiros, colocando em
risco a vida destes ou de pedestres, ou ainda, bens móveis ou imóveis de
terceiros...............................................................                   210,00
7 – Conduzir o veículo em vias públicas com velocidade superior a
permitida........................................................................ 210,00

Lei: nº. 2453
De 27 de julho de 2009.
(projeto de lei nº. 35 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional
Especial Suplementar
no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais).

                                                                A Câmara Municipal de Valença
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial até o valor de R$ R$ 70.000,00
(setenta mil reais), para atender as despesas, assim codificado:

U.O Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso Valor da 
Dotação

03.01

Fundação 
Dom André
Arcoverde-
Banco - de
Sangue

10.301.0052.1.077 44.50.42.00 0 70.000,00

70.000,00TOTAL

Artigo 2º - A fonte de recurso para abertura do presente Crédito
Adicional Especial é proveniente de anulação das seguintes dotações
do Orçamento Municipal em vigor:

 – RELATIVAS AO PESSOAL DE TRÁFEGO EM GERAL R$

1-  Fumar no interior do veículo..................................................    98,00
2 – Provocar discussão com passageiro ou pessoal de tráfego..      126,00
3 – Tratar os passageiros com falta de humanidade.................. 126,00
4 – Assumir atitudes inconvenientes...................................... 126,00
5 – Conversar com o motorista em serviço............................... 126,00
6 – Não se apresentar devidamente uniformizado................... 126,00
7 – Não se apresentar com a necessária higiene e asseio....... 126,00
8 – Portar arma de qualquer espécie....................................... 210,00
9 – Dificultar a fiscalização ..................................................... 210,00
10 – Ocupar o lugar dos passageiros no veículo..................... 126,00
11 – Apresentar-se embriagado em serviço.............................. 210,00

U.O Identificação do 
Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômic

a

Recurs
o

Valor da 
Dotação

03.01 Gestão do SUS 1.030.100.522.065 33.90.92.0
0

0 70.000,00

70.000,00TOTAL

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
        Sala das Sessões, em 27 de julho de 2009.

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

       1º SECRETÁRIO        2º SECRETÁRIO
     Paulo Jorge César
 José Reinaldo Alves Bastos

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


