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                                                                                                   488/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ADEIR ALMEIDA MOTA PONTES,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ADEIR ALMEIDA MOTA
PONTES, portador(a) da identidade nº 0899769400, CPF nº
032.920.607-96, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ADEIR ALMEIDA MOTA PONTES
Contratado(a)

                                                                                                       489/09
                                                          P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADRIANA
CRISTINA FONTES BINOTTE,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ADRIANA CRISTINA
FONTES BINOTTE, portador(a) da identidade nº 133544759, CPF nº
092.165.057-45, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Adriana Cristina fontes Binotte
Contratado(a)
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                                                            Termo Aditivo nº: 493/2009/EDU
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADRIANE VASCONCELLOS,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
d e  P a u l a  d e  S o u z a  G u e d e s ,  e  d e  o u t r o  l a d o  ADRIANE
VASCONCELLOS, portador(a) da identidade nº 102192051, CPF nº
037.814.237-27, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Adriane Vasconcellos
Contratado(a)

                                                             Termo Aditivo nº: 494/2009/EDU
                                                            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E AGUIDA CRISTINA DE SOUZA
PAULA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado AGUIDA CRISTINA DE
SOUZA PAULA, portador(a) da identidade nº 098991565, CPF nº
025.019.347-76, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Aguida Cristina de Souza Paula
Contratado(a)

                                                          Termo Aditivo nº: 495 /2009/EDU
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ALESSANDRA DA SILVA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ALESSANDRA DA
SILVA,  por tador (a)  da  ident idade nº  131415606,  CPF nº
083.525.547-60, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Alessandra da Silva
Contratado(a)
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                                                          Termo Aditivo nº: 496 /2009/EDU
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ALESSANDRA MIRANDA
RIBEIRO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ALESSANDRA MIRANDA
RIBEIRO, portador(a) da ident idade nº 110275625, CPF nº
074.152.647-62, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Alessandra Miranda Ribeiro
Contratado(a)

586/09
                                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ALINE FERREIRA  na forma que
se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ALINE FERREIRA,
portador(a) da identidade nº 208696872, CPF nº 123.615.647-18,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Aline Ferreira
Contratado(a)

587/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E AMANDA DE FÁTIMA MACEIO
SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado AMANDA DE FATIMA
MACEIO SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Amanda de Fatima Maceio Silva
Contratado(a)
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588/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E AMANDA DE SOUZA MELO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado AMANDA DE SOUZA
MELO, por tador(a)  da ident idade nº  ,  CPF nº  ,  doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Amanda de Souza Melo
Contratado(a)

589/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA BEATRIZ MAGALHAES
MAIA ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA BEATRIZ
MAGALHÃES MAIA, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Beatriz Magalhães Maia
Contratado(a)

                                                                                                590/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA CAROLINA CLEMENTE
MENDES ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA CAROLINA
CLEMENTE MENDES , portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Carolina Clemente Mendes
Contratado(a)
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                                                                                            591/09
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA CAROLINA RODEGHERI
DA SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
ANA CAROLINA RODEGHERI DA SILVA , portador(a) da identidade
nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Carolina Rodegheri da Silva
Contratado(a)

592/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ANA MARIA ROCHA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA MARIA ROCHA ,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado

que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Maria Rocha
Contratado(a)

593/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA BRITO RABELLO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA PAULA BRITO
RABELLO , portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     Ana Paula Brito Rabello
Contratado(a)
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594/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA DA SILVA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA PAULA DA SILVA,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Paula da Silva
Contratado(a)

                                                                                                595/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA FRONTAROLLI DA
SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Pau la  de  Souza Guedes ,  e  de  ou t ro  lado  ANA PAULA
FRONTAROLLI DA SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,

todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Paula Frontarolli da Silva
Contratado(a)

596/09
                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA MARTINS DE
SOUZA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA PAULA MARTINS
DE SOUZA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

              Ana Paula Martins de Souza
Contratado(a)
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                                                                                            597/09
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA PAULA MATOS DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA PAULA MATOS
DA SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Ana Paula Matos da Silva
Contratado(a)

598/09
P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANA TILDE FERNANDES,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANA TILDE FERNANDES,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Ana Tilde Fernandes
Contratado(a)

                                                                                             599/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDRÉ DE OLIVEIRA SOUZA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANDRÉ DE OLIVIERA
SOUZA,  por tador(a)  da ident idade nº ,  CPF nº ,  doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     André de Oliveira Souza
Contratado(a)
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600/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDRÉA FATIMA CARREGAL
RANGEL,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANDRÉA FATIMA
CARREGAL RANGEL, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

          Andréa de Fatima Carregal Rangel
Contratado(a)

601/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDREA MONALISE LOPES
MARTINS ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANDRÉA MONALISE
LOPES MARTINS, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

               Andréa Monalise Lopes Martins
Contratado(a)

                                                                                            602/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDREIA DOS SANTOS ,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANDRÉIA DOS SANTOS,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                                         Andréia dos Santos
Contratado(a)
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                                                                                                  603/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANDREIA NOGUEIRA
RAYMUNDO ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANDRÉIA NOGUEIRA
RAYMUNDO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                        Andréia Nogueira Raymundo
Contratado(a)

604/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ANDRESA LAIS DA COSTA SOUZA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil
e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado ANDRESA LAIS DA COSTA SOUZA,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Andresa Lais da Costa Souza
Contratado(a)

                                                                                605/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGEL DE ANDRADE BLUMER
GONÇALVES,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANGEL DE ANDRADE
BLUMER GONÇALVES, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

               Angel de Andrade Blumer Gonçalves
Contratado(a)
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                                                                                              606/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGELA APARECIDA DE PAULA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANGELA APARECIDA
DE PAULA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                       Angela Aparecida de Paula
Contratado(a)

607/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGELA MARIA BATISTA DA
SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANGELA MARIA BATISTA
DA SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                           Angela Maria Batista da Silva
                                        Contratado(a)

                                                                            608/09
            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANGELICA LOPES LEITE,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANGELICA LOPES LEITE,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

   Angelica Lopes Leite
  Contratado(a)
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                                  609/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANTONIA CLEIDE DE SOUZA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANTONIA CLEIDE DE
SOUZA,  por tador(a)  da ident idade nº  ,  CPF nº  ,  doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Antonia Cleide de Souza
Contratado(a)

                                                                                       610/09
                                                                 P.administrativo nº: 15.502/

2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANTONIA LUCIA CORREA
RODRIGUES,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANTONIA LUCIA
CORREA RODRIGUES, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

               Antonia Lucia Correa Rodrigues
     Contratado(a)

611/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANTONIO BAZILIO,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANTONIO BAZILIO,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                                  Antonio Bazilio
 Contratado(a)
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612/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ANTONIO JOSÉ BARROS DE
SOUZA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ANTONIO JOSÉ BARROS
DE SOUZA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                         Antonio José Barros de Souza
     Contratado(a)

613/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E APARECIDA DE JESUS DA CUNHA  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil
e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado APARECIDA DE JESUS DA CUNHA,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Aparecida de Jesus da Cunha
     Contratado(a)

                                                                                      614/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E APARECIDA DE FATIMA DA
COSTA PINTO  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
APARECIDA DE FATIMA DA COSTA PINTO, portador(a) da
identidade nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Aparecida de Fatima da Costa Pinto
     Contratado(a)
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                                                                                               615/09
                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E APARECIDA KELLY DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado APARECIDA KELLY DA
SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Aparecida Kelly da Silva
Contratado(a)

                                                                                  616/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E APARECIDA ANADIA FERREIRA
DA SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado APARECIDA ANADIA
FERREIRA DA SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Aparecida Anadia Ferreira da Silva
     Contratado(a)

617/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E APARECIDA DAS DORES
DOMINGOS  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
APARECIDA DAS DORES DOMINGOS, portador(a) da identidade
nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                         Aparecida das Dores Domingos
     Contratado(a)
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                                                                                                 618/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ARIANA SILVA CONCEIÇÃO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ARIANA SILVA
CONCEIÇÃO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                       Ariana Silva Conceição
  Contratado(a)

                                                                                         619/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ARLINDO DE ASSIS MATOS,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ARLINDO DE ASSIS
MATOS, portador(a) da ident idade nº ,  CPF nº ,  doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                       Arlindo de Assis Matos
     Contratado(a)

                                                                                         620/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E AUGUSTO PEREIRA
MEDEIROS,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado AUGUSTO PEREIRA
MEDEIROS, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                          Augusto Pereira Medeiros
     Contratado(a)
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                                                                                                        490/09
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADRIANA DO CARMO,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ADRIANA DO CARMO,
portador(a) da identidade nº 105146443, CPF nº 046.271.097-17,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Adriana do Carmo
Contratado(a)

                                                                                    491/09
                                                          P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADRIANA FERREIRA PEREIRA
DOS SANTOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ADRIANA FERREIRA
PEREIRA DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 117633875,
CPF nº 080.961.357-32, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Adriana Ferreira Pereira dos Santos
Contratado(a)

                                                                 492/09
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ADRIANA GIOSEFFI DOS
SANTOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ADRIANA GIOSEFFI
DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 094890027, CPF nº
032.902.437-02, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Adriana Gioseffi dos Santos
Contratado(a)
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                                                                                                  621/09
                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E BIANCA PENEDO LIMA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
BIANCA PENEDO LIMA, portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                                 Bianca Penedo Lima
     Contratado(a)

                                                                                               622/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E BRUNO MATOS DA SILVA
CASTRO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado BRUNO MATOS DA
SILVA CASTRO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Bruno Matos da Silva Castro
     Contratado(a)

623/09
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CAMILA TRINDADE FARIA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CAMILA TRINDADE
FARIA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                              Camila Trindade Faria
     Contratado(a)
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                                                                                                 624/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
M U N I C Í P I O  D E  V A L E N Ç A  E  C A R L A  D A  S I L V A
NASCIMENTO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CARLA DA SILVA
NASCIMENTO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Carla da Silva Nascimento
     Contratado(a)

                                                                                               625/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CARLOS EDUARDO DE PAIVA
CASTRO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CARLOS EDUARDO
DE PAIVA CASTRO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

               Carlos Eduardo de Paiva Castro
     Contratado(a)

626/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CARMELITA MACHADO,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CARMELITA MACHADO,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                           Carmelita Machado
Contratado(a)
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                                                                                     627/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CAROLINA DOS SANTOS
ARAUJO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CAROLINA DOS
SANTOS ARAUJO , portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Carolina dos Santos Araujo
Contratado(a)

628/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CAROLINA MARIA DOS SANTOS,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CAROLINA MARIA DOS
SANTOS, portador(a) da ident idade nº ,  CPF nº ,  doravante
denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório,
nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Carolina Maria dos Santos
     Contratado(a)

629/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CASSIA APARECIDA OLIVEIRA
DE PAULA CERQUEIRA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CASSIA APARECIDA
OLIVEIRA DE PAULA CERQUEIRA, portador(a) da identidade nº ,
CPF nº , doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente
termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

      Cassia Aparecida Oliveira de Paula Cerqueira
     Contratado(a)
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630/09
                                                            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CATIA APARECIDA PEREIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CATIA APARECIDA
PEREIRA, portador(a) da identidade nº ,  CPF nº ,  doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Catia Aparecida Pereira
Contratado(a)

631/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CATIA DE FATIMA BARBOSA
EDWIRGES,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CATIA DE FATIMA
BARBOSA EDWIRGES portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

            Catia de Fatima Barbosa Edwirges
     Contratado(a)

632/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CELENE DOS SANTOS SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
CELENE DOS SANTOS SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF
nº , doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente
termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06,
mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                            Celene dos Santos Silva
     Contratado(a)
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                                                                                      633/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CELIA APARECIDA TEIXEIRA
RAMOS GOMES,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
CELIA APARECIDA TEIXEIRA RAMOS GOMES, portador(a) da
identidade nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratif icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

       Celia Aparecida Teixeira Ramos Gomes
     Contratado(a)

634/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CELMA MARIA DA SILVA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CELMA MARIA DA
SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                           Celma Maria da Silva
     Contratado(a)

                                                                                             635/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CHEILA MARIA GOBERTO DOS
SANTOS,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede
à Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
CHEILA MARIA GOBERTO DOS SANTOS, portador(a) da
identidade nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Cheila Maria Goberto dos Santos
     Contratado(a)
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                                                                                                     636/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CHIRLENE JUSTEM DE BEM,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CHIRLENE JUSTEM
DE BEM, portador(a) da identidade nº ,  CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                        Chirlene Justem de Bem
Contratado(a)

                                                                                                   637/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CHRISTIANE CORREIA DOS
SANTOS,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
CHRISTIANE CORREIA DOS SANTOS, portador(a) da identidade
nº , CPF nº , doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Christiane Correia dos Santos
     Contratado(a)

640/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CLARISSA MIEKO LUIZ
ISHIKAWA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CLARISSA MIEKO
LUIZ ISHIKAWA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     Clarissa Mieko Luiz Ishikawa
  Contratado(a)
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641/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CLÁUDIA CONDEIÇÃO DOS
SANTOS,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CLAUDIA CONCEIÇÃO
DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Claudia Conceição dos Santos
     Contratado(a)

642/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CLÁUDIA DE AVILA,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CLAUDIA DE AVILA,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                               Claudia de Avila
     Contratado(a)

                                                                                                   643/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CLEUZA AUGUSTO DE
OLIVEIRA ABREU,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CLEUZA AUGUSTA DE
OLIVEIRA ABREU portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Cleuza Augusta de Oliveira Abreu
     Contratado(a)
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651/09
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CONCEIÇÃO APARECIDA DE
GARCIA JUSTEM,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CONCEIÇÃO APARECIDA
DE GARCIA JUSTEM portador(a) da identidade nº , CPF nº ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

         Conceição Aparecida de Garcia Justem
     Contratado(a)

                                                                                                     652/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CRISTIANE BRAGA  FERREIRA
MELO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CRISTIANE BRAGA
FERREIRA MELO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Cristiane Braga Ferreira Melo
     Contratado(a)

653/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CRISTINA PEREIRA DE PAULA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CRISTINA PEREIRA DE
PAULA, portador(a) da ident idade nº ,  CPF nº ,  doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                                    Cristina Pereira de Paula
     Contratado(a)
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654/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CRISTINA REIS ANTUNES
EMILIO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CRISTINA REIS
ANTUNES EMILIO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     Cristina Reis Antunes Emilio
     Contratado(a)

655/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E CRISTINE PACHECO
FEGUEREDO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado CRISTINE PACHECO
FEGUEREDO, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Cristine Pacheco Fegueredo
     Contratado(a)

                                                                                               657/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIEL DA CUNHA BARBOSA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIEL DA CUNHA
BARBOSA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Daniel da Cunha Barbosa
     Contratado(a)
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644/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELA APARECIDA DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELA APARECIDA
DA SILVA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                        Daniela Aparecida da Silva
 Contratado(a)

645/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELA DA SILVA BATISTA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
DANIELA  DA SILVA BATISTA, portador(a) da identidade nº
02084249994, CPF nº 106.488.457-10 , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Daniela da Silva  Batista
     Contratado(a)

646/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELE CRISTINA DE
OLIVEIRA LOPES,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELE CRISTINA DE
OLIVIERA LOPES, portador(a) da identidade nº 214502864, CPF
nº 113.528.667-14 , doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Daniele Cristina de Oliveira Lopes
     Contratado(a)
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647/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELE CRISTINE DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELE CRISTINE DA
SILVA, portador(a) da identidade nº 02012543115, CPF nº
099.253.737-19, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Daniele Cristine da Silva
                                Contratado(a)

                                                                                            648/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELE ROCHA SIQUEIRA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELE ROCHA
SIQUEIRA, portador(a) da identidade nº 095213583, CPF nº
026.746.657-93, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Daniele Rocha Siqueira
     Contratado(a)

649/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELE TAVARES TEIXEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELE TAVARES
TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº 119120335, CPF nº
104.823.807-56, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                         Daniele Tavares Teixeira
     Contratado(a)
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650/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELE TOLENTINO DE
CARVALHO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELE TOLENTINO
DE CARVALHO, portador(a) da identidade nº 114398837, CPF nº
074.921.227-64, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Daniele Tolentino de Carvalho
     Contratado(a)

658/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DANIELLE BARRA MEDEIROS,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DANIELLE  MEDEIROS,
portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     Danielle Barra Medeiros
     Contratado(a)

                                                                                           659/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DAYANA DE MELLO ARIEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DAYANA DE MELLO
ARIEIRA, portador(a) da identidade nº , CPF nº , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                             Dayana de Mello Arieira
     Contratado(a)
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                                                                                                 660/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DAYANA DE OLIVEIRA
ALMEIDA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DAYANA DE OLIVEIRA
ALMEIDA, portador(a) da identidade nº 231537747, CPF nº
097.857.566-02, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Dayana de Oliveira Almeida
     Contratado(a)

661/09
                                                 0P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DAYSE VANIA ROSA,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DAYSE VANIA ROSA,
portador(a) da identidade nº                                , CPF nº                                      ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                           Dayse Vania Rosa
     Contratado(a)

663/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DEGNA SIQUEIRA ROCHA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
DEGNA SIQUEIRA ROCHA,  doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratif icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                             Degna Siqueira Rocha
     Contratado(a)
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664/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DEISE CRISTINA DE FREITAS
ARIEIRA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DEISE CRISTINA DE
FREITAS ARIEIRA, portador(a) da identidade nº                                , CPF
nº                                      , doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Deise Cristina de Freitas Arieira
     Contratado(a)

665/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DELIANE APARECIDA ALVES
DA SILVA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DELIANE APARECIDA
ALVES DA SILVA, portador(a) da identidade nº                                , CPF
nº                                      , doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                 Deliane Aparecida Alves da Silva
     Contratado(a)

666/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DELMA CRISTINA DANTAS
MACHADO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DELMA CRISTINA
DANTAS MACHADO, portador(a) da identidade nº                                ,
CPF nº                                      , doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Delma Cristina Dantas Machado
     Contratado(a)
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667/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DENICE NAZARE RIBEIRO DA
SILVA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DENICE NAZARE
RIBEIRO DA SILVA, portador(a) da identidade nº 073666133 e CPF
nº 872.907.587-49,            doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Denice Nazare Ribeiro da Silva
  Contratado(a)

668/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DENISE DA SILVA NUNES,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
DENISE DA SILVA NUNES, portador(a) da identidade nº
102553468, CPF nº 069.601.047-00                                      ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

  Denise da Silva Nunes
Contratado(a)

                                                                                             669/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DENIZE ALMEIDA LEITE,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DENIZE AMEIDA LEITE,
portador(a) da identidade nº 126719152, CPF nº 092.244.767-59
, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                             Denize Almeida Leite
     Contratado(a)
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670/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DEYSE APARECIDA
NASCIMENTO LEITE MESQUITA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DEYSE APARECIDA
NASCIMENTO LEITE MESQUITA, portador(a) da identidade nº
047906706,                                CPF nº 654.919.127-00, doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

         Deyse Aparecida Nacimento Leite Mesquita
     Contratado(a)

                                                                                                    671/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DIANE ARANHA GUARANI,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DIANE ARANHA
GUARANI, portador(a) da identidade nº 0205317878 e CPF nº
101.171.707-71, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                        Diane Aranha Guarani
     Contratado(a)

672/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DIANE ARANHA GUARANI,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
DIANE ARANHA GUARINI, portador(a) da identidade nº
0205317878 e CPF nº 101.171.707-71, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                                Diane Aranha Guarini
     Contratado(a)



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ33Edição 328 - 10/11/2009

                                                                                           673/09
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DIMAS LIMA BARBOSA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DIMAS LIMA BARBOSA,
portador(a) da identidade nº 209822352 e CPF nº 110.698.207-09,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                            Dimas Lima Barbosa
     Contratado(a)

674/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E DINAIR APARECIDA DE ASSIS,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado DINAIR APARECIDA DE
ASSIS, portador(a) da identidade nº 0204648018 e CPF nº
120.303.277-35                                , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Dinair Aparecida de Assis
     Contratado(a)

675/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E EDILENE RODRIGUES CASTRO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado EDILENE RODRIGUES
CASTRO, portador(a) da identidade nº                          e CPF nº                       ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                         Edilene Rodrigues Castro
     Contratado(a)
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676/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E EDIMAR SOARES DA SILVA,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado EDIMAR SOARES DA
SILVA, portador(a)  da ident idade nº   273828012 e CPF nº
729.850.466-53,            doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                       Edimar Soares da Silva
     Contratado(a)

                                                                                             677/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E EDINA RODRIGUES LOPES,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado EDINA RODRIGUES
LOPES, portador(a) da ident idade nº 119127496 e CPF nº
007.408.807-64,            doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                         Edina Rodrigues Lopes
     Contratado(a)

678/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELAINE CRISTINA DO CARMO
CASTRO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELAINE CRISTINA DO
CARMO CASTRO, portador(a) da identidade nº 075497982  e CPF
nº 904.634.207-72,  doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Elaine Cristina do Carmo Castro
     Contratado(a)
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679/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E ELAINE DE FATIMA FERREIRA,   na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil
e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr. Figueiredo,
320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente de Paula
de Souza Guedes, e de outro lado ELAINE DE FATIMA FERREIRA,
portador(a) da identidade nº 066106832  e CPF nº 783.406.757-53,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente termo
em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza os
efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Elaine de Fátima Ferreira
Contratado(a)

680/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELAINE SILVA RIBEIRO,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELAINE SILVA RIBEIRO,
portador(a) da identidade nº 131415291  e CPF nº 102.417.317-
80,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                            Elaine Silva Ribeiro
     Contratado(a)

681/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELIANE APARECIDA
NASCIMENTO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELIANE APARECIDA
NASCIMENTO, portador(a) da identidade nº 076780659  e CPF nº
884.541.507-49,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Eliane Aparecida Nascimento
     Contratado(a)
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682/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELIDIA CRISTINA DA SILVA
CUNHA,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELIDIA CRISTINA DA
SILVA CUNHA, portador(a) da identidade nº 102556305  e CPF nº
041.823.517-11,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Elidia Cristina da Silva Cunha
     Contratado(a)

683/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELISABETE DE MELO
FRANCISCO,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISABETE DE MELO
FRANCISCO, portador(a) da identidade nº 113071229  e CPF nº
073.694.787-69,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                       Elisabete de Melo Francisco
     Contratado(a)

684/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELIZABETE FERNANDES
CESAR ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de  Pau la  de  Souza  Guedes ,  e  de  ou t ro  lado  ELISABETE
FERNANDES CESAR, portador(a) da identidade nº 054149620 e
CPF nº 707.895.257-04,                                doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                        Elisabete Fernandes Cesar
     Contratado(a)



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ37Edição 328 - 10/11/2009

685/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELIZABETE PEREIRA BARBOSA
ALVES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISABETE PEREIRA
BARBOSA ALVES, portador(a) da identidade nº 063460075 e CPF
nº 747.968.276-49,                                 doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                    Elisabete Pereira Barbosa Alves
     Contratado(a)

687/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELISANGELA APARECIDA
ALVARO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  e de outro lado ELISANGELA
APARECIDA ALVARO, portador(a) da identidade nº                       e CPF
nº                               ,  doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                  Elisangela Aparecida Alvaro
     Contratado(a)

688/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELISANGELA FRANCO ALVES
DA SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISANGELA FRANCO
ALVES DA SILVA, portador(a) da identidade nº                      e CPF nº
,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                 Elisangela Franco Alves da Silva
     Contratado(a)
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689/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELISANGELA OLIVEIRA DE
JESUS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISANGELA OLIVEIRA
DE JESUS, portador(a) da identidade nº                      e CPF nº
,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Elisangela Oliveira de Jesus
     Contratado(a)

                                                                                              690/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ELISANGELA SILVA DE SOUZA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ELISANGELA SILVA DE
SOUZA, portador(a) da ident idade nº 133543975 e CPF nº
092.084.567-30,  doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                      Elisangela Silva de Souza
     Contratado(a)

691/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ERICA DE FATIMA DOS ANJOS
GOUVEIA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ERICA DE FATIMA DOS
ANJOS GOUVEIA, portador(a) da identidade nº 266801026 e CPF
nº 136.515.437-81,                                                                                               doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                Erica de Fatima dos Anjos Gouveia
     Contratado(a)
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692/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ERICA LEANDRA MARTINS DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ERICA LEANDRA
MARTINS DA SILVA, portador(a) da identidade nº 0203753579  e
CPF nº 097.247.807-83,  doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                     Erica Leandra Martins da Silva
     Contratado(a)

693/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ESILANE APARECIDA
PISERCHIO DE OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ESILANE APARECIDA
PISERCHIO DE OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 104432034
e CPF nº 069.615.587-71, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

       Esilane Aparecida Piserchio de Oliveira
     Contratado(a)

                                                                                         694/09
                                            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ESTER DO NASCIMENTO
JORDANO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de  Pau la  de  Souza  Guedes ,  e  de  ou t ro  l ado  ESTER DO
NASCIMENTO JORDANO, portador(a) da identidade nº 058603341
e CPF nº 098.437.668-22, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

                   Ester do Nascimento Jordano
     Contratado(a)
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695/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E Eunice de Fátima de Souza
Campbell ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado Eunice de Fátima de
Souza Campbell, portador(a) da identidade nº 095923080 e CPF nº
68949693704, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Eunice de Fátima de Souza Campbell
     Contratado(a)

696/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIA MARIA DO NASCIMENTO
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABIA MARIA DO
NASCIMENTO,  portador(a) da identidade nº 201169133 e CPF nº
12078464732, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIA MARIA DO NASCIMENTO
     Contratado(a)

697/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FERNANDA APARECIDA
LAUREANO RAIMUNDO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FERNANDA APARECIDA
LAUREANO RAIMUNDO,  portador(a) da identidade nº 119159879
e CPF nº 08726141744, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FERNANDA APARECIDA LAUREANO RAIMUNDO
     Contratado(a)
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698/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIANA DA COSTA
GONÇALVES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABIANA DA COSTA
GONÇALVES, portador(a) da identidade nº 116209115 e CPF nº
08213197798, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIANA  DA COSTA GONÇALVES
Contratado(a)

699/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIANA DA SILVA RAMOS ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABIANA DA SILVA
RAMOS,  portador(a) da ident idade nº 116204645 e CPF nº
07576312742, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIANA DA SILVA RAMOS
     Contratado(a)

700/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIANA RODRIGUES GOMES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
FABIANA RODRIGUES GOMES,  portador(a) da identidade nº
210651279 e CPF nº 11173455728, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIANA RODRIGUES GOMES
 Contratado(a)
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701/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIOLA CARDOSO FERREIRA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABIOLA CARDOSO
FERREIRA, portador(a) da identidade nº 218162139 e CPF nº
13429440700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIOLA CARDOSO FERREIRA
 Contratado(a)

702/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABRICIO DE SOUZA LOPES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABRICIO DE SOUZA
LOPES,  portador(a)  da ident idade nº 207514688 e CPF nº
10435095773, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABRICIO DE SOUZA LOPES
 Contratado(a)

703/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FATIMA LUCIA DE PAULA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FATIMA LUCIA DE
PAULA,  portador(a)  da ident idade nº 059840132 e CPF nº
71396810749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FATIMA LUCIA DE PAULA
Contratado(a)
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704/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIC ÍP IO  DE  VALENÇA E  FAT IMA MARIA  DO
NASCIMENTO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FATIMA MARIA DO
NASCIMENTO, portador(a) da identidade nº 106663594 e CPF nº
62257765753, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FATIMA MARIA DO NASCIMENTO
  Contratado(a)

                                                                                                    705/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FLAVIA CARDOSO FERREIRA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FLAVIA CARDOSO
FERREIRA, portador(a) da identidade nº 0202975736 e CPF nº
06047649602, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FLAVIA CARDOSO FERREIRA
Contratado(a)

706/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FLAVIA SOARES DE OLIVEIRA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
FLAVIA SOARES DE OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº
124776295 e CPF nº 08961754726, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FLAVIA SOARES DE OLIVEIRA
   Contratado(a)
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707/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FABIOLA CARDOSO FERREIRA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FABIOLA CARDOSO
FERREIRA,  portador(a) da identidade nº 218162139 e CPF nº
13429440700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FABIOLA CARDOSO FERREIRA
   Contratado(a)

708/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FRANCISLAINE FERREIRA DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado FRANCISLAINE
FERREIRA DA SILVA, portador(a) da identidade nº 0205075666 e
CPF nº 10336434758, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FRANCISLAINE FERREIRA DA SILVA
     Contratado(a)

709/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E FRANCISMARA FERREIRA DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
FRANCISMARA FERREIRA DA SILVA, portador(a) da identidade nº
110276375 e CPF nº 07684647733, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

FRANCISMARA FERREIRA DA SILVA
     Contratado(a)
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710/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GEISIANE DAMASCENO
MOREIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GEISIANE DAMASCENO
MOREIRA,  portador(a) da identidade nº 212213201 e CPF nº
12518114777, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GEISIANE DAMASCENO MOREIRA
     Contratado(a)

711/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GENI DE OLIVEIRA VIDAL ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GENI DE OLIVEIRA
VIDAL,  portador(a)  da ident idade nº  239941362 e CPF nº
08013643700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GENI DE OLIVEIRA  VIDAL
    Contratado(a)

712/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GERALDA IRENE DE CASTILHO
TOLEDO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GERALDA IRENE DE
CASTILHO TOLEDO,  portador(a) da identidade nº 076110295 e
CPF nº 06996001706, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GERALDA  IRENE DE CASTILHO TOLEDO
     Contratado(a)



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 46 Edição 328 - 10/11/2009

713/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E GERALDO NUNES BARRETO JUNIOR ,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GERALDO NUNES
BARRETO JUNIOR,  portador(a) da identidade nº 070954532 e CPF
nº 85097250710, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GERALDO NUNES BARRETO JUNIOR
     Contratado(a)

714/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GERLAINE DOS SANTOS FIUZA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GERLAINE DOS
SANTOS FIUZA, portador(a) da identidade nº 094894581 e CPF nº
07038565702, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GERLAINE DOS SANTOS FIUZA
     Contratado(a)

715/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GERLANE COUTINHO ALVES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GERLANE COUTINHO
ALVES,  portador(a)  da ident idade nº 123432684 e CPF nº
11426305796, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GERLANE COUTINHO ALVES
     Contratado(a)
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716/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GESIANE DE OLIVEIRA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GESIANE DE OLIVEIRA
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  218127181 e CPF nº
12580462708, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GESIANE DE OLIVEIRA SILVA
     Contratado(a)

717/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GEYSIANE PEREIRA
CELESTINO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GEYSIANE PEREIRA
CELESTINO, portador(a) da identidade nº 246246607 e CPF nº
13846862746, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GEYSIANE PEREIRA CELESTINO
     Contratado(a)

718/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GEYSKA AZEVEDO DE SOUZA
LIMA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GEYSKA AZEVEDO DE
SOUZA LIMA, portador(a) da identidade nº MG13276568 e CPF nº
06942187666, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GEYSKA AZEVEDO DE SOUZA LIMA
     Contratado(a)
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718/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GILSARA AGUIAR DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GILSARA AGUIAR DA
SILVA,  portador(a)  da ident idade nº  105248959 e CPF nº
03292206758, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GILSARA AGUIAR DA SILVA
     Contratado(a)

719/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GIOVANNA RODRIGUES DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GIOVANNA RODRIGUES
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 113070601 e CPF nº
07401443759, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GIOVANNA RODRIGUES DA SILVA
     Contratado(a)

720/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GISELE CLARINDO PINHEIRO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GISELE CLARINDO
PINHEIRO,  portador(a) da identidade nº 222468910 e CPF nº
03293199739, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GISELE CLARINDO PINHEIRO
     Contratado(a)
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721/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GISELIA MARIA DA COSTA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GISELIA MARIA DA
COSTA,  portador(a) da ident idade nº 054990619 e CPF nº
75001802768, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GISELIA MARIA DA COSTA
     Contratado(a)

722/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GLAUCIA DOS SANTOS
PEREIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GLAUCIA DOS SANTOS
PEREIRA,  portador(a) da identidade nº 231074196 e CPF nº
12736737784, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GLAUCIA DOS SANTOS PEREIRA
     Contratado(a)

723/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GLORIA APARECIDA DE
ALMEIDA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GLORIA APARECIDA
DE ALMEIDA,  portador(a) da identidade nº MG7936389 e CPF nº
62504878672, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GLORIA  APARECIDA DE ALMEIDA
     Contratado(a)
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                                                                                                    724/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GLORIA APARECIDA DE SOUZA
MAGALHÃES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GLORIA APARECIDA
DE SOUZA MAGALHÃES, portador(a) da identidade nº MG4642384
e CPF nº 55336000604, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GLORIA APARECIDA DE SOUZA MAGALHÃES
     Contratado(a)

725/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GRACA DANIELA VIEIRA
MARTINS DE BAGGIS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GRACA DANIELA VIEIRA
MARTINS DE BAGGIS, portador(a) da identidade nº 348989349 e
CPF nº 10539334790, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GRACA DANIELA VIEIRA MARTINS DE BAGGIS
     Contratado(a)

726/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GRASIELA DE OLIVEIRA
CHAGAS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GRASIELA DE OLIVEIRA
CHAGAS,  portador(a) da identidade nº 200000248 e CPF nº
05578321798, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GRASIELA DE OLIVEIRA CHAGAS
     Contratado(a)
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727/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E GREICE LUCIA REZENDE
FURTADO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado GREICE LUCIA
REZENDE FURTADO,  portador(a) da identidade nº MG14560378
e CPF nº 81716249791, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

GREICE LUCIA REZENDE FURTADO
     Contratado(a)

728/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E HAILA RODRIGUES CLEMENTE
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado HAILA RODRIGUES
CLEMENTE,  portador(a) da identidade nº 218262063 e CPF nº
11843350793, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

HAILA  RODRIGUES CLEMENTE
     Contratado(a)

729/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E HELENO DE ALMEIDA SOUZA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado HELENO DE ALMEIDA
SOUZA,  portador(a) da identidade nº MG8951448 e CPF nº
00310823609, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

HELENO DE ALMEIDA SOUZA
     Contratado(a)
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                                                                                                    730/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E HELOISA MEDEIROS PEDRO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado HELOISA MEDEIROS
PEDRO,  portador(a) da ident idade nº 095213492 e CPF nº
02501838700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

HELOISA MEDEIROS PEDRO
     Contratado(a)

731/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E IGOR FEIJO HOFACKER ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  e de outro lado IGOR FEIJO
HOFACKER, portador(a) da identidade nº 209426428 e CPF nº
10736920781, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IGOR FEIJO HOFACKER
     Contratado(a)

732/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ILLANA PINHEIRO SEABRA DE
MELLO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ILLANA PINHEIRO
SEABRA DE MELLO, portador(a) da identidade nº 245674650 e
CPF nº 13629153780, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ILLANA PINHEIRO SEABRA DE MELLO
     Contratado(a)
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                                                                                                     733/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E INEIZ APARECIDA DE MATOS ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado INEIZ APARECIDA DE
MATOS,  portador(a) da ident idade nº 112066907 e CPF nº
00246137703, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

INEIZ APARECIDA DE MATOS
     Contratado(a)

734/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E IONE DE MIRANDA MENEZES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IONE DE MIRANDA
MENEZES, portador(a) da identidade nº 0532136555 e CPF nº
09057286700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IONE DE MIRANDA MENEZES
     Contratado(a)

735/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E IRINEIA GARCIA DE FREITAS
RODRIGUES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IRINEIA GARCIA DE
FREITAS RODRIGUES,  portador(a) da identidade nº 098992373 e
CPF nº 07358017706, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IRINEIA GARCIA DE FREITAS RODRIGUES
     Contratado(a)
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736/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ISABELA NACARATE PEREIRA
SIMOES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISABELA NACARATE
PEREIRA SIMOES,  portador(a) da identidade nº MG16792584 e
CPF nº 10131873695, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISABELA NACARATE PEREIRA SIMOES
     Contratado(a)

737/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ISALETE SOARES DOS SANTOS
PINTO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISALETE SOARES
DOS SANTOS PINTO,  portador(a) da identidade nº 119129427 e
CPF nº 08329102793, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISALETE SOARES DOS SANTOS PINTO
     Contratado(a)

738/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ISMAEL NEVES VIEIRA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ISMAEL NEVES VIEIRA,
portador(a) da identidade nº 269630828 e CPF nº 12156286760,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

ISMAEL NEVES VIEIRA
     Contratado(a)
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739/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E IVANETE CRISTINA RICARDO
ROCHA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IVANETE CRISTINA
RICARDO ROCHA, portador(a) da identidade nº 074890245 e CPF
nº 95580905734, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IVANETE CRISTINA RICARDO ROCHA
     Contratado(a)

740/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍP IO  DE VALENÇA E  IVETE APARECIDA
NASCIMENTO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IVETE APARECIDA
NASCIMENTO, portador(a) da identidade nº 0100560176 e CPF nº
02887030736, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IVETE APARECIDA NASCIMENTO
     Contratado(a)

741/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E IZABEL CRISTINA DA SILVA
MELO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado IZABEL CRISTINA DA
SILVA MELO,  portador(a) da identidade nº 099491953 e CPF nº
00767593774, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

IZABEL CRISTINA DA SILVA MELO
     Contratado(a)
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742/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JANAINA APARECIDA
LEOPOLDO DA SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JANAINA APARECIDA
LEOPOLDO DA SILVA, portador(a) da identidade nº 128808268 e
CPF nº 12411150792, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JANAINA APARECIDA LEOPOLDO DA SILVA
     Contratado(a)

                                                                                                       743/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JANAINA PINTO PEREIRA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JANAINA PINTO
PEREIRA,  portador(a) da identidade nº 105248561 e CPF nº
08245735795, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JANAINA PINTO PEREIRA
     Contratado(a)

                                                                                            744/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JANE MARIA DE OLIVEIRA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JANE MARIA DE
OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº 116206624 e CPF nº
08650878733, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JANE MARIA DE OLIVEIRA
 Contratado(a)
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                                                                                                   745/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JANINE DE ALMEIDA
FAGUNDES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JANINE DE ALMEIDA
FAGUNDES, portador(a) da identidade nº 107434755 e CPF nº
08603012733, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JANINE DE ALMEIDA FAGUNDES
     Contratado(a)

746/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JAQUELINE ALVES DOS
SANTOS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JAQUELINE ALVES
DOS SANTOS,  portador(a) da identidade nº 102558509 e CPF nº
07676240760, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JAQUELINE ALVES DOS SANTOS
     Contratado(a)

                                                                                                   747/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JAQUELINE LEOPOLDINO
SOARES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula  de Souza Guedes,  e  de out ro  lado JAQUELINE
LEOPOLDINO SOARES,  portador(a) da identidade nº 106595697
e CPF nº 09958925710, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JAQUELINE LEOPOLDINO SOARES
     Contratado(a)
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748/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOANNA DARC ALVES GUIDA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOANNA DARC ALVES
GUIDA,  portador(a)  da ident idade nº  082954967 e CPF nº
72763779700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOANNA DARC ALVES GUIDA
     Contratado(a)

749/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOÃO BATISTA DE SOUZA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOÃO BATISTA DE
SOUZA,  portador(a) da identidade nº 0204656508 e CPF nº
02129146775, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOÃO BATISTA DE SOUZA
     Contratado(a)

750/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOCELANE ANGELICA DA
SILVA NEUBANER ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOCELANE ANGELICA
DA SILVA NEUBANER, portador(a) da identidade nº 104432794 e
CPF nº 07146048799, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOCELANE ANGELICA DA SILVA NEUBANER
     Contratado(a)
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                                                                                                 751/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JORDANA APARECIDA SEABRA
CORTEZ ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JORDANA APARECIDA
SEABRA CORTEZ, portador(a) da identidade nº 217573260 e CPF
nº 07178339764, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JORDANA APARECIDA SEABRA CORTEZ
     Contratado(a)

752/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JORGE LUIZ FERREIRA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JORGE LUIZ FERREIRA,
portador(a) da identidade nº 046636213 e CPF nº 56863063700,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JORGE LUIZ FERREIRA
     Contratado(a)

                                                                                                  753/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JORGE MARCELINO DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JORGE MARCELINO
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 086930807 e CPF nº
00757302785, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JORGE MARCELINO DA SILVA
     Contratado(a)
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754/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOSE DO NASCIMENTO
PIEDADE ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOSE DO NASCIMENTO
PIEDADE,  portador(a) da identidade nº 124479950 e CPF nº
08670409712, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOSE DO NASCIMENTO PIEDADE
     Contratado(a)

755/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOSE ROBERTO SILVA
JUSTEM ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOSE ROBERTO SILVA
JUSTEM,  portador(a) da identidade nº 133540476 e CPF nº
09756756721, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOSE ROBERTO SILVA  JUSTEM
     Contratado(a)

                                                                                                  756/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOSEFA LOUZADA ,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOSEFA LOUZADA,
portador(a) da identidade nº 054144563 e CPF nº 65749995704,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOSEFA  LOUZADA
     Contratado(a)
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757/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JOYCE FIGUEIRA GOMES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JOYCE FIGUEIRA
GOMES,  portador(a)  da ident idade nº 209630110 e CPF nº
10506653765, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JOYCE FIGUEIRA GOMES
     Contratado(a)

758/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JULIANA DOS SANTOS GRIJO
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JULIANA DOS SANTOS
GRIJO,  portador(a)  da ident idade nº 115134769 e CPF nº
08508737700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JULIANA DOS SANTOS GRIJO
     Contratado(a)

759/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JULIANA FRANCO GONÇALVES
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JULIANA FRANCO
GONÇALVES, portador(a) da identidade nº 210798005 e CPF nº
10790510740, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JULIANA FRANCO GONÇALVES
     Contratado(a)
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760/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E JULIENE DE SOUZA FAGUNDES
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado JULIENE DE SOUZA
FAGUNDES,  portador(a) da identidade nº MG12734536 e CPF nº
04718336651, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

JULIENE DE SOUZA FAGUNDES
     Contratado(a)

761/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E KARINE DIAS MEDEIROS ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KARINE DIAS
MEDEIROS,  portador(a) da identidade nº 248180275 e CPF nº
11764159721, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

KARINE DIAS MEDEIROS
     Contratado(a)

                                                                                              762/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E KELLI CRISTINA BRAGA
CARDOZO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KELLI CRISTINA BRAGA
CARDOZO,  portador(a) da identidade nº 106660764 e CPF nº
07126494769, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

KELLI CRISTINA BRAGA CARDOZO
     Contratado(a)
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763/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E KELLY CRITINA DE CARVALHO
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KELLY CRITINA DE
CARVALHO, portador(a) da identidade nº 119121432 e CPF nº
07868214775, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

KELLY CRITINA DE CARVALHO
     Contratado(a)

764/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E KELLY CRISTINA GARCIA
JUSTEM ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado KELLY CRISTINA
GARCIA JUSTEM,  portador(a) da identidade nº 123430779 e CPF
nº 08246615750, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

KELLY CRISTINA GARCIA JUSTEM
     Contratado(a)

                                                                                                  765/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LAIANE SOUZA DA SILVA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LAIANE SOUZA DA
SILVA,  portador(a)  da ident idade nº  217913474 e CPF nº
121921097705, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LAIANE SOUZA DA SILVA
     Contratado(a)
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                                                                                              766/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LAURICE FERREIRA BASTOS
FERNANDES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LAURICE FERREIRA
BASTOS FERNANDES,  portador(a) da identidade nº 074893413 e
CPF nº 88633420759, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LAURICE FERREIRA BASTOS FERNANDES
     Contratado(a)

767/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LEANDRO JORGE TAVARES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LEANDRO JORGE
TAVARES,  portador(a) da identidade nº 216391192 e CPF nº
11530070708, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LEANDRO JORGE TAVARES
     Contratado(a)

768/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LEILIANE HIPOLITO DOS
SANTOS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LEILIANE HIPOLITO
DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 217573278 e CPF nº
12139885783, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LEILIANE HIPOLITO DOS SANTOS
     Contratado(a)
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769/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LENA PAULA MARTINS DE
SOUZA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LENA PAULA MARTINS
DE SOUZA,  portador(a) da identidade nº 366486104 e CPF nº
083215387-70, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LENA PAULA MARTINS DE SOUZA
     Contratado(a)

770/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LIDIANA DOS SANTOS PAIVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIDIANA DOS SANTOS
PAIVA, portador(a) da identidade nº 116206731 e CPF nº 077099297-
88, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LIDIANA DOS SANTOS PAIVA
     Contratado(a)

771/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LIDIANE MARIA DE JESUS
VIEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIDIANE MARIA DE
JESUS VIEIRA,  portador(a) da identidade nº 124777228 e CPF nº
097022267-08, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LIDIANE MARIA DE JESUS VIEIRA
     Contratado(a)
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                                                                                                 772/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LIDIANE ROSA ROCHA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIDIANE ROSA ROCHA,
portador(a) da identidade nº 223054685 e CPF nº 123615837-71,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LIDIANE ROSA ROCHA
     Contratado(a)

773/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LILIA CRISTINA DUQUE ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LILIA CRISTINA DUQUE,
portador(a) da identidade nº 113070619 e CPF nº 05316109775,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LILIA CRISTINA DUQUE
     Contratado(a)

774/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LILIANE SIMÕES ,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LILIANE SIMÕES,
portador(a) da identidade nº 129598199 e CPF nº 05462775784,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LILIANE SIMÕES
     Contratado(a)
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                                                                                                      775/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LIVIA MARIA LACERDA
WERNECK MONTEIRO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LIVIA MARIA LACERDA
WERNECK MONTEIRO,  portador(a) da identidade nº 201654761 e
CPF nº 11040604773, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LIVIA MARIA LACERDA WERNECK MONTEIRO
     Contratado(a)

776/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUANA BARROS DA COSTA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUANA BARROS DA
COSTA,  portador(a)  da ident idade nº 234160109 e CPF nº
14422349708, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUANA BARROS DA COSTA
     Contratado(a)

777/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCI ALVES DE SOUZA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
LUCI ALVES DE SOUZA,  portador(a) da identidade nº 056394091
e CPF nº 73524565700, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCI  ALVES DE SOUZA
     Contratado(a)
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778/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIA DOS SANTOS ROCHA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIA DOS SANTOS
ROCHA,  portador(a) da identidade nº 11300722276 e CPF nº
07458988746, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIA DOS SANTOS ROCHA
     Contratado(a)

                                                                                                 779/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIA HELENA GABRIEL ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIA HELENA
GABRIEL,  portador(a) da identidade nº 126281245 e CPF nº
08528473782, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIA HELENA GABRIEL
     Contratado(a)

780/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA APARECIDA MOREIRA
DE OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA APARECIDA
MOREIRA DE OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 102555489 e
CPF nº 04627186703, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA
     Contratado(a)
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781/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA CASTELLO BRANCO
CARAHY GONZAGA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA CASTELLO
BRANCO CARAHY GONZAGA,  portador(a) da identidade nº
049363195 e CPF nº 76914453772, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA CASTELLO BRANCO CARAHY GONZAGA
     Contratado(a)

782/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA COSTA CORREA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA COSTA
CORREA,  portador(a) da identidade nº 102555471 e CPF nº
03290431703, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA COSTA CORREA
     Contratado(a)

                                                                                                   783/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA DOS SANTOS
OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA DOS SANTOS
OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº 118864784 e CPF nº
09962083729, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
     Contratado(a)
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                                                                                                     784/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA GUARACY SARAIVA
ALVES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA GUARACY
SARAIVA ALVES, portador(a) da identidade nº 127164350 e CPF nº
08787647710, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA GUARACY SARAIVA ALVES
     Contratado(a)

785/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA PEREIRA DE LIMA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA PEREIRA DE
LIMA,  por tador (a )  da  iden t idade  nº  102193877 e  CPF nº
06844438729, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA PEREIRA DE LIMA
     Contratado(a)

786/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANA QUINTINO DE
OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANA QUINTINO
DE OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº 100560846 e CPF nº
10223168777, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANA QUINTINO DE OLIVEIRA
     Contratado(a)
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                                                                                                   787/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANE DE SOUSA DUTRA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANE DE SOUSA
DUTRA,  portador(a)  da ident idade nº 091741496 e CPF nº
02672991766, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANE DE SOUSA DUTRA
     Contratado(a)

788/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANE MARIA MESSIAS ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANE MARIA
MESSIAS,  portador(a) da identidade nº 07946448 e CPF nº
96256354753, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANE MARIA MESSIAS
     Contratado(a)

789/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIANO SOARES DOS
SANTOS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIANO SOARES
DOS SANTOS,  portador(a) da identidade nº 104431655 e CPF nº
02129306721, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIANO SOARES DOS SANTOS
     Contratado(a)
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790/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIENE BRAGA DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIENE BRAGA DA
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  108342940 e CPF nº
00740514741, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIENE BRAGA DA SILVA
     Contratado(a)

                                                                                                791/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCIENE EULALIA GARCIA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCIENE EULALIA
GARCIA,  portador(a) da identidade nº 109422279 e CPF nº
08956031797, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCIENE EULALIA GARCIA
     Contratado(a)

792/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCILAINE DOS REIS ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCILAINE DOS REIS,
portador(a) da identidade nº 124589532 e CPF nº 09600155747,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCILAINE DOS REIS
     Contratado(a)
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793/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUCINEA RESENDE DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUCINEA RESENDE
DA SILVA,  portador(a) da ident idade nº 1436440 e CPF nº
32085745768, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUCINEA RESENDE DA SILVA
     Contratado(a)

794/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUDIMILA CRUZ DA SILVEIRA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUDIMILA CRUZ DA
SILVEIRA,  portador(a) da identidade nº 206722894 e CPF nº
11098487737, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUDIMILA CRUZ DA SILVEIRA
     Contratado(a)

796/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUDIMILA DE ASSIS COSTA
LEITE ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUDIMILA DE ASSIS
COSTA LEITE,  portador(a) da identidade nº 216030429 e CPF nº
11646092708, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUDIMILA DE ASSIS COSTA LEITE
     Contratado(a)
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797/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ ANTONIO DA CUNHA
TEIXEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZ ANTONIO DA
CUNHA TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº 089776876 e CPF
nº 75891980720, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ ANTONIO DA CUNHA TEIXEIRA
     Contratado(a)

                                                                                                     798/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ CLAUDIO DE SOUSA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZ CLAUDIO DE
SOUSA,  portador(a) da ident idade nº 245670856 e CPF nº
12906547786, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ CLAUDIO DE SOUSA
     Contratado(a)

                                                                                                    799/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ DA SILVA BRAGA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZ DA SILVA BRAGA,
portador(a) da identidade nº 079721210 e CPF nº 96473142720,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ DA SILVA BRAGA
     Contratado(a)
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800/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ FERNANDO DE
CARVALHO LACERDA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZ FERNANDO DE
CARVALHO LACERDA, portador(a) da identidade nº 098994783 e
CPF nº 03293207774, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO LACERDA
     Contratado(a)

801/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ HENRIQUE SOARES
ALVES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
LUIZ HENRIQUE SOARES ALVES, portador(a) da identidade nº
12659997622 e CPF nº 08847329752, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ HENRIQUE SOARES ALVES
     Contratado(a)

802/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZ RODRIGO DA SILVA
GORITO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZ RODRIGO DA
SILVA GORITO, portador(a) da identidade nº 210029756 e CPF nº
10995619735, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZ RODRIGO DA SILVA GORITO
     Contratado(a)
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803/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E LUIZIMARLEN RAYMUNDO
MACHADO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado LUIZIMARLEN
RAYMUNDO MACHADO,  portador(a) da identidade nº 132477738
e CPF nº 09226127735, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

LUIZIMARLEN RAYMUNDO MACHADO
     Contratado(a)

804/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MAGNA APARECIDA LANDEIRO
MARCONDES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MAGNA APARECIDA
LANDEIRO MARCONDES,  portador(a) da identidade nº 101045011
e CPF nº 03781575748, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MAGNA APARECIDA LANDEIRO MARCONDES
     Contratado(a)

805/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MAIARA BARBOSA DUTRA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MAIARA BARBOSA
DUTRA,  portador(a)  da ident idade nº 245688478 e CPF nº
13698475723, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MAIARA BARBOSA DUTRA
     Contratado(a)
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                                                                                                        806/09
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARA DE FATIMA RODRIGUES
CRISTOVAO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARA DE FATIMA
RODRIGUES CRISTOVAO, portador(a) da identidade nº 076110154
e CPF nº 82031940791, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARA DE FATIMA RODRIGUES CRISTOVAO
     Contratado(a)

807/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCELA ROCHA DE FREITAS
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCELA ROCHA DE
FREITAS,  portador(a) da identidade nº 267717866 e CPF nº
11379662702, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCELA ROCHA DE FREITAS
     Contratado(a)

808/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCELANE BARBOSA DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCELANE BARBOSA
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 098997133 e CPF nº
02938459726, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCELANE BARBOSA DA SILVA
     Contratado(a)
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                                                                                                   809/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCELO DA SILVA RICARDO
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCELO DA SILVA
RICARDO,  portador(a) da identidade nº 112804208 e CPF nº
07460428760, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCELO DA SILVA RICARDO
     Contratado(a)

                                                                                                       810/09
                                                          P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCELO GONÇALVES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCELO GONÇALVES,
portador(a) da identidade nº 112803858 e CPF nº 08284176793,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCELO GONÇALVES
     Contratado(a)

                                                                                        811/09
                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCIA BARBOSA DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCIA BARBOSA DA
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  066998386 e CPF nº
84498285700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCIA BARBOSA DA SILVA
     Contratado(a)
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812/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCIA CRISTINA DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCIA CRISTINA DA
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  095246633 e CPF nº
02850617717, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCIA CRISTINA DA SILVA
     Contratado(a)

813/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNIC ÍP IO  DE VALENÇA E  MARCIA  CRIST INA
GONÇALVES CORTEZ ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCIA CRISTINA
GONÇALVES CORTEZ,  portador(a) da identidade nº 089775977 e
CPF nº 00746041713, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCIA CRISTINA GONÇALVES CORTEZ
     Contratado(a)

814/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCIA HELENA OLAVO ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCIA HELENA
OLAVO,  portador(a) da identidade nº 115131377 e CPF nº
08206922717, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCIA HELENA OLAVO
     Contratado(a)
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                                                                                                   815/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCO ANTONIO DOS SANTOS
BATISTA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCO ANTONIO DOS
SANTOS BATISTA, portador(a) da identidade nº 080658560 e CPF
nº 00746066708, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCO ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
     Contratado(a)

                                                                                               816/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCO AURELIO COSME DOS
SANTOS VARGAS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCO AURELIO
COSME DOS SANTOS VARGAS,  portador(a) da identidade nº
127162659 e CPF nº 08884964784, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCO AURELIO COSME DOS SANTOS VARGAS
     Contratado(a)

                                                                                             817/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARCOS ANDRE RAPOSO
MEIRELES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARCOS ANDRE
RAPOSO MEIRELES,  portador(a) da identidade nº 102553047 e
CPF nº 04168271790, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARCOS ANDRE RAPOSO MEIRELES
     Contratado(a)
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                                                                                                    818/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA APARECIDA DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA APARECIDA DA
SILVA,  por tador (a)  da  ident idade nº  112801782 e  CPF nº
08386432721, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA DA SILVA
     Contratado(a)

819/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA APARECIDA DE
ANDRADE MATHEUS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA APARECIDA DE
ANDRADE MATHEUS,  portador(a) da identidade nº 054148101 e
CPF nº 00757460771, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA DE ANDRADE MATHEUS
     Contratado(a)

820/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA APARECIDA DE
CARVALHO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA APARECIDA DE
CARVALHO,  portador(a) da identidade nº 102195799 e CPF nº
97443115768, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA DE CARVALHO
     Contratado(a)
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                                                                                            821/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA APARECIDA
FERNANDES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA APARECIDA
FERNANDES, portador(a) da identidade nº 066721331 e CPF nº
82030456772, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA FERNANDES
     Contratado(a)

822/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA APARECIDA PEREIRA
RIBEIRO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA APARECIDA
PEREIRA RIBEIRO, portador(a) da identidade nº 5104139 e CPF nº
76995046749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO
     Contratado(a)

823/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA CANDIDA SANTIAGO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA CANDIDA
SANTIAGO, portador(a) da identidade nº 067705954 e CPF nº
00017034710, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA CANDIDA SANTIAGO
     Contratado(a)
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                                                                                               824/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA CRSITINA DE ALMEIDA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA CRSITINA DE
ALMEIDA,  portador(a) da identidade nº 119128668 e CPF nº
02129215769, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA CRSITINA DE ALMEIDA
     Contratado(a)

825/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DA APARECIDA DA
ROCHA FILHA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA APARECIDA
DA ROCHA FILHA, portador(a) da identidade nº 087331385 e CPF
nº 00760931747, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA APARECIDA DA ROCHA FILHA
     Contratado(a)

825/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DA APARECIDA DA
ROCHA FILHA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA APARECIDA
DA ROCHA FILHA, portador(a) da identidade nº 087331385 e CPF
nº 00760931747, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA APARECIDA DA ROCHA FILHA
     Contratado(a)
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826/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DA GLORIA ASSIS DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA GLORIA
ASSIS DA SILVA, portador(a) da identidade nº 116200742 e CPF nº
08021765771, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA GLORIA ASSIS DA SILVA
     Contratado(a)

                                                                                                       827/09
                                                          P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DA PENHA ALVES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA PENHA
ALVES,  portador(a) da identidade nº 0563242822 e CPF nº
76955370715, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA PENHA ALVES
     Contratado(a)

829/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DA DORES FORTES
MARIANO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DA DORES
FORTES MARIANO, portador(a) da identidade nº 129596102 e CPF
nº 06960964636, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DA DORES FORTES MARIANO
     Contratado(a)
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830/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DAS DORES MATTOS
DA SILVA MEDEIROS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DAS DORES
MATTOS DA SILVA MEDEIROS,  portador(a) da ident idade nº
086930765 e CPF nº 00766952711, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DAS DORES MATTOS DA SILVA MEDEIROS
     Contratado(a)

831/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DAS GRAÇAS AROUCA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DAS GRAÇAS
AROUCA,  portador(a) da identidade nº 099085078 e CPF nº
07043648750, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DAS GRAÇAS AROUCA
     Contratado(a)

832/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DAS GRAÇAS
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 116204314 e CPF nº
07934888775, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
     Contratado(a)
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833/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DE FATIMA DAS
GRAÇAS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DE FATIMA DAS
GRAÇAS,  portador(a) da identidade nº 100889120 e CPF nº
10371683726, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DE FATIMA DAS GRAÇAS
     Contratado(a)

834/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DE FATIMA MYRRHA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DE FATIMA
MYRRHA,  portador(a) da identidade nº 053242673 e CPF nº
82967741787, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DE FATIMA MYRRHA
     Contratado(a)

                                                                                                     835/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DE FATIMA RAYMUNDO
FERREIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DE FATIMA
RAYMUNDO FERREIRA,  portador(a) da identidade nº 1310154 e
CPF nº 80975437704, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DE FATIMA RAYMUNDO FERREIRA
     Contratado(a)
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                                                                                                    836/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DE LOURDES
FRANCISCO ROSA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DE LOURDES
FRANCISCO ROSA,  portador(a) da identidade nº 11620343 e CPF
nº 10393038700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DE LOURDES FRANCISCO ROSA
     Contratado(a)

                                                                                                     837/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DE LOURDES SIRUFFO
CARDOSO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DE LOURDES
SIRUFFO CARDOSO,  portador(a) da identidade nº 053240636 e
CPF nº 76995143787, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DE LOURDES SIRUFFO CARDOSO
     Contratado(a)

838/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍP IO  DE VALENÇA E  MARIA  DO CARMO
DAMASCENO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DO CARMO
DAMASCENO, portador(a) da identidade nº 261979401 e CPF nº
09317592775, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DO CARMO DAMASCENO
     Contratado(a)
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                                                                                                  839/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA DO CARMO DOS
SANTOS NUNES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA DO CARMO DOS
SANTOS NUNES, portador(a) da identidade nº 098995061 e CPF nº
06882824746, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA DO CARMO DOS SANTOS NUNES
     Contratado(a)

                                                                                                     840/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA ELZA RODRIGUES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  e de outro lado MARIA ELZA
RODRIGUES,  portador(a) da identidade nº 218414787 e CPF nº
00767246705, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA ELZA RODRIGUES
     Contratado(a)

841/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA GORETE DIAS GOUVEIA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA GORETE DIAS
GOUVEIA,  portador(a) da identidade nº 129597019 e CPF nº
04628832722, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA GORETE DIAS GOUVEIA
     Contratado(a)
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842/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA HELENA MIGUEL ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA HELENA MIGUEL,
portador(a) da identidade nº 063467104 e CPF nº 65491114715,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA HELENA MIGUEL
     Contratado(a)

843/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA JOSE FERREIRA DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA JOSE FERREIRA
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 092327535 e CPF nº
32096780730, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
     Contratado(a)

844/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA JOSE RIBEIRO BORBA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA JOSE RIBEIRO
BORBA,  portador(a)  da ident idade nº 095216727 e CPF nº
72586176715, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA JOSE RIBEIRO BORBA
     Contratado(a)
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                                                                                                   845/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA LAUDELINA DE PAIVA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA LAUDELINA DE
PAIVA SILVA,  portador(a) da identidade nº 054141304 e CPF nº
65747470744, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA LAUDELINA DE PAIVA SILVA
     Contratado(a)

846/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA LUCIA RODRIGUES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA LUCIA
RODRIGUES, portador(a) da identidade nº 076788686 e CPF nº
96848790753, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA LUCIA RODRIGUES
     Contratado(a)

847/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA LUIZA TORRACA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA LUIZA TORRACA,
portador(a) da identidade nº 038867479 e CPF nº 54367280730,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA LUIZA TORRACA
     Contratado(a)
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                                                                                               848/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA MADALENA DA SILVA
MARIA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA MADALENA DA
SILVA MARIA,  portador(a) da identidade nº 080408792 e CPF nº
82031576704, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA MADALENA DA SILVA MARIA
     Contratado(a)

849/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA MADALENA DE ALMEIDA
JARDIM ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA MADALENA DE
ALMEIDA JARDIM, portador(a) da identidade nº 0207456484 e CPF
nº 99393689768, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA MADALENA DE ALMEIDA JARDIM
     Contratado(a)

850/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA REGINA DUARTE
GOUVEA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA REGINA DUARTE
GOUVEA,  portador(a) da identidade nº 076781665 e CPF nº
65420853787, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA REGINA DUARTE GOUVEA
     Contratado(a)
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851/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIA SIMONE NOGUEIRA
GOMES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIA SIMONE
NOGUEIRA GOMES, portador(a) da identidade nº 097770507 e CPF
nº 03290151760, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIA SIMONE NOGUEIRA GOMES
     Contratado(a)

852/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIANA APARECIDA
MACHADO MELLO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIANA APARECIDA
MACHADO MELLO, portador(a) da identidade nº 213291628 e CPF
nº 11610897722, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIANA APARECIDA MACHADO MELLO
     Contratado(a)

853/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIANE APARECIDA PINTO
DA SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIANE APARECIDA
PINTO DA SILVA, portador(a) da identidade nº 24274284 e CPF nº
14184491723, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIANE APARECIDA PINTO DA SILVA
     Contratado(a)
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854/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARILDA SEBASTIANA
RODRIGUES ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARILDA SEBASTIANA
RODRIGUES, portador(a) da identidade nº 134351634 e CPF nº
10067843735, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARILDA SEBASTIANA RODRIGUES
     Contratado(a)

855/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARILENE EUNICE DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARILENE EUNICE
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 210402806 e CPF nº
00015603792, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARILENE EUNICE DA SILVA
     Contratado(a)

856/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARILHA DE CARVALHO
FREITAS DA CRUZ ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARILHA DE CARVALHO
FREITAS DA CRUZ, portador(a) da identidade nº 129595450 e CPF
nº 08813539738, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARILHA DE CARVALHO FREITAS DA CRUZ
     Contratado(a)
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857/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARINA HELENA PINTO REIS ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARINA HELENA PINTO
REIS,  por tador (a )  da  iden t idade  n º  217739465  e  CPF nº
02119809780, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARINA HELENA PINTO REIS
     Contratado(a)

858/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARINA LUCIA FERREIRA DA
SILVA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARINA LUCIA
FERREIRA DA SILVA, portador(a) da identidade nº 083026062 e
CPF nº 74122681715, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARINA LUCIA FERREIRA DA SILVA
     Contratado(a)

859/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARIO ROLIM ,   na forma que
se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARIO ROLIM ,
portador(a) da identidade nº 094894490 e CPF nº 03293814743,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARIO ROLIM
     Contratado(a)
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860/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARLENE GUEDES DE OLIVEIRA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARLENE GUEDES
DE OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº 050795467 e CPF nº
73529605700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARLENE GUEDES DE OLIVEIRA
     Contratado(a)

861/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARLY GUIMARÃES DE
ALMEIDA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MARLY GUIMARÃES
DE ALMEIDA,  portador(a) da identidade nº 200610368 e CPF nº
77143655791, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARLY GUIMARÃES DE ALMEIDA
     Contratado(a)

862/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MARTA DE VASCONCELOS
BARROS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de  Pau la  de  Souza  Guedes ,  e  de  ou t ro  l ado  MARTA DE
VASCONCELOS BARROS,  p o r t a d o r ( a )  d a  i d e n t i d a d e  n º
0610532451 e CPF nº 70939845768, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MARTA DE VASCONCELOS BARROS
     Contratado(a)
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863/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MAURA PEREIRA DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MAURA PEREIRA DA
SILVA,  portador(a)  da ident idade nº 0574544969 e CPF nº
70789371715, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MAURA PEREIRA DA SILVA
     Contratado(a)

                                                                                                  864/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MICHELE RIBEIRO DOS
SANTOS COSTA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MICHELE RIBEIRO
DOS SANTOS COSTA, portador(a) da identidade nº 128403235 e
CPF nº 05449935781, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS COSTA
     Contratado(a)

865/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MICHELE SERRA DEL SACCHI ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MICHELE SERRA DEL
SACCHI,  portador(a) da ident idade nº 130420631 e CPF nº
09038615779, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MICHELE SERRA DEL SACCHI
     Contratado(a)
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866/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MICHELLE TRINDADE DE
OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MICHELLE TRINDADE
DE OLIVEIRA,  portador(a) da identidade nº 211662812 e CPF nº
10814554709, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MICHELLE TRINDADE DE OLIVEIRA
     Contratado(a)

867/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MICHELLI PEREIRA RIBEIRO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MICHELLI PEREIRA
RIBEIRO,  portador(a) da identidade nº 213560568 e CPF nº
12415897710, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MICHELLI PEREIRA RIBEIRO
     Contratado(a)

868/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MIGUEL ARCANJO PIRES DE
OLIVEIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MIGUEL ARCANJO
PIRES DE OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 4242170 e CPF
nº 59770716634, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MIGUEL ARCANJO PIRES DE OLIVEIRA
     Contratado(a)
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869/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MILEYDE DINIZ ROSA ,   na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MILEYDE DINIZ ROSA,
portador(a) da identidade nº 124777160 e CPF nº 09609575706,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MILEYDE DINIZ ROSA
     Contratado(a)

870/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MOISES DOS SANTOS SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MOISES DOS SANTOS
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  119120921 e CPF nº
08162483705, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MOISES DOS SANTOS SILVA
     Contratado(a)

871/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MONICA MENEZES DA SILVA ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MONICA MENEZES DA
SILVA,  por tador(a)  da ident idade nº  107159444 e CPF nº
09907485705, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MONICA MENEZES DA SILVA
     Contratado(a)
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872/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MONICA PINTO FIGUEIRA SILVA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MONICA PINTO
FIGUEIRA SILVA, portador(a) da identidade nº 102558632 e CPF nº
04648458745, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MONICA PINTO FIGUEIRA SILVA
     Contratado(a)

                                                                                                   873/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E MURILO SERGIO TOLENTINO
PACIFICO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado MURILO SERGIO
TOLENTINO PACIFICO,  portador(a) da identidade nº 225491109 e
CPF nº 12328012752, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

MURILO SERGIO TOLENTINO PACIFICO
     Contratado(a)

874/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO
DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
VALENÇA E NATALIA ESTEVES BARBOSA DOS SANTOS ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NATALIA ESTEVES
BARBOSA DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 206452740 e
CPF nº 11606545736, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NATALIA ESTEVES BARBOSA DOS SANTOS
     Contratado(a)
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875/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NEIDE DA SILVA GONÇALVES ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NEIDE DA SILVA
GONÇALVES, portador(a) da identidade nº 201474517 e CPF nº
11743448732, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NEIDE DA SILVA GONÇALVES
     Contratado(a)

876/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NELMA ARZAMENDIA DA SILVA
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NELMA ARZAMENDIA
DA SILVA,  portador(a) da identidade nº 0092671593 e CPF nº
00546007740, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NELMA ARZAMENDIA DA SILVA
     Contratado(a)

877/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NEUZA AMARAL SEABRA ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NEUZA AMARAL
SEABRA,  portador(a) da identidade nº 079423729 e CPF nº
00757469728, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NEUZA AMARAL SEABRA
     Contratado(a)
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878/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NICOLLE CRISTHINE ROSA
FABIANO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NICOLLE CRISTHINE
ROSA FABIANO, portador(a) da identidade nº 213459613 e CPF nº
11560922729, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NICOLLE CRISTHINE ROSA FABIANO
     Contratado(a)

879/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NILZA REGINA BRANDÃO
FRANCISCO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NILZA REGINA
BRANDÃO FRANCISCO,  portador(a) da identidade nº 7348760 e
CPF nº 02821537646, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NILZA REGINA BRANDÃO FRANCISCO
     Contratado(a)

880/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NORMA SUELI DE OLIVEIRA
SANTOS ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NORMA SUELI DE
OLIVEIRA SANTOS,  portador(a) da identidade nº 81023913 e CPF
nº 00348159706, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NORMA SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
     Contratado(a)
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881/09
                                                  P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E NUBIA JULIANA SILVA TAVARES
,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado NUBIA JULIANA SILVA
TAVARES,  portador(a) da identidade nº 215484858 e CPF nº
11812557752, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

NUBIA JULIANA SILVA TAVARES
     Contratado(a)

882/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E OCTAVIO DE CASTRO MENEZES
BARROSO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado OCTAVIO DE CASTRO
MENEZES BARROSO,  portador(a) da identidade nº 0109340315 e
CPF nº 08835696712, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal
nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –

Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

OCTAVIO DE CASTRO MENEZES BARROSO
     Contratado(a)

883/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PATRICIA DOS SANTOS
JANUARIO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PATRICIA DOS SANTOS
JANUARIO, portador(a) da identidade nº 097770218 e CPF nº
09486333793, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PATRICIA DOS SANTOS JANUARIO
     Contratado(a)



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ103Edição 328 - 10/11/2009

                                                                                                884/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PATRICIA MAGALHÃES ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PATRICIA MAGALHÃES,
portador(a) da identidade nº 102553328 e CPF nº 02887190776,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PATRICIA MAGALHÃES
     Contratado(a)

885/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PAULA CRISTINA ANANIAS DA
CONCEIÇÃO ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PAULA CRISTINA
ANANIAS DA CONCEIÇÃO ,  por tador (a )  da  iden t idade nº
0201636818 e CPF nº 09803779788, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PAULA CRISTINA ANANIAS DA CONCEIÇÃO
     Contratado(a)

886/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PAULO CESAR NASCIMENTO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PAULO CESAR
NASCIMENTO, portador(a) da identidade nº 089778179 e CPF nº
00746227736, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PAULO CESAR NASCIMENTO
     Contratado(a)
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887/09
                                                 P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PRISCILA DE BARROS
PEREIRA ,   na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PRISCILA DE BARROS
PEREIRA,  portador(a) da identidade nº 0203437090 e CPF nº
09700276724, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PRISCILA DE BARROS PEREIRA
     Contratado(a)

888/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E PRISCILA TOLENTINO ,   na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado PRISCILA TOLENTINO,
portador(a) da identidade nº 0203379904 e CPF nº 10446217700,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

PRISCILA TOLENTINO
     Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 505 /2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO
POR PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA E REGINA
CELIA DE SÁ MOREIRA CATAO,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado REGINA CELIA DE SÁ
MOREIRA CATAO, portador(a) da identidade nº 045149663, CPF nº
54412080749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Regina Célia de Sá Moreira Catão
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 506/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E REINALDO BARBOSA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
REINALDO BARBOSA, portador(a) da identidade nº 045149663,
CPF nº 54412080749, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Reinaldo Barbosa
Contratado(a)

Termo Aditivo nº:507 /2009/EDU
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E REJANE APARECIDA DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado REJANE APARECIDA
DA SILVA, portador(a) da identidade nº 095918736, CPF nº
026858875743, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rejane Aparecida da Silva
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 508/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATA ANIGER APARECIDA
RODRIGUES PALMEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATA ANIGER
APARECIDA PALMEIRA, portador(a) da identidade nº 116200551,
CPF nº 07870139785, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renata Aniger Aparecida Palmeira
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 509/2009/EDU
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATA COSTA LIMA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATA COSTA LIMA,
portador(a) da identidade nº 102196128, CPF nº 04630031790,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renata Costa Lima
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 510/2009/EDU
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATA FERREIRA DOS
SANTOS SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATA FERREIRA
DOS SANTOS SILVA, portador(a) da identidade nº 101356558, CPF
nº 02910505731, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renata Ferreira dos Santos Silva
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 511/2009/EDU
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATA ROCHA PEREIRA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATA ROCHA
PEREIRA, por tador (a )  da  iden t idade nº  7801590,  CPF nº
09116433700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renata Rocha Pereira
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 512/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATA SAUVERO DE
ALMEIDA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATA SAUVERO DE
ALMEIDA,  portador(a) da identidade nº 113074108, CPF nº
07935329737, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renata Sauvero de Almeida
Contratado(a)

                                                      Termo Aditivo nº: 513/2009/EDU
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATO DA SILVA TEIXEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
RENATO DA SILVA TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº
112804711, CPF nº 09072787790, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renato da Silva Teixeira
Contratado(a)

Termo Aditivo nº:514 /2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RENATO MARQUES
GONÇALVES,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado RENATO MARQUES
GONÇALVES, portador(a) da identidade nº 129599072, CPF nº
08912704770, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renato Marques Gonçalves
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 515/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROBERTA DOS SANTOS
OLIVEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROBERTA DOS SANTOS
OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 097772263, CPF nº
11797145711, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Roberta dos Santos Oliveira
Contratado(a)

Termo Aditivo nº:516 /2009/EDU
                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROBERTA VIEIRA DA
CONCEIÇÃO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROBERTA VIEIRA DA
CONCEIÇÃO, portador(a) da identidade nº 215388703, CPF nº
12817577728, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Roberta Vieira da Conceição
Contratado(a)

                                                   Termo Aditivo nº:517 /2009/EDU
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROBERTO DE AMEIDA RUFINO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROBERTO DE ALMEIDA
RUFINO, por tador(a)  da ident idade nº  123306940,  CPF nº
08215491707, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Roberto de Almeida Rufino
Contratado(a)
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                                               Termo Aditivo nº:518 /2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROCHELANE NASCIMENTO DA
MOTTA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes,  e  de out ro  lado ROCHELANE
NASCIMENTO DA MOTTA, portador(a) da identidade nº 061055422,
CPF nº 83741941700, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rochelane Nascimento da Motta
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 519/2009/EDU
                                             P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RODRIGO CORREA SIMÕES,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
RODRIGO CORREA SIMÕES, portador(a) da ident idade nº
102557543, CPF nº 09287391718, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rodrigo Correa Simões
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 520/2009/EDU
                                            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E RODRIGO DE SOUZA
OLIVEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº
123307266, CPF nº 10542079763, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rodrigo de Souza Oliveira
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº:521 /2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROGELIA MAIA CIRUFFO,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROGÉLIA MAIA
CIRUFFO, portador(a) da identidade nº 044656700, CPF nº
10542079763, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rogelia Maia Ciruffo
Contratado(a)

                                                 Termo Aditivo nº: 522/2009/EDU
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROGERIO ANDRADE DE LA
VEGA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
ROGÉRIO ANDRADE DE LA VEGA, portador(a) da identidade nº
047907803, CPF nº 65713320782, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rogério andrade de La Vega
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 523/2009/EDU
                                            P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROLANDRA DE FATIMA
AUGUSTO LOUZADA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
ROLANDRA DE FATIMA AUGUSTO LOUZADA, portador(a) da
identidade nº 124775362, CPF nº 09465864706, doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rolandra de Fátima Augusto Louzada
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 524/2009/ACE
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSA ADRIANA VIDAL VIEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSA ADRIANA VIDAL
VIEIRA, por tador(a)  da ident idade nº  098995327,  CPF nº
07204407776, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosa Adriana Vidal Vieira
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 425/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSALINA LASNOR SARAIVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSALINA LASNOR
SARAIVA, portador(a) da identidade nº 0088351044, CPF nº
00736267751, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosalina Lasnor Saraiva
Contratado(a)

                                      Termo Aditivo nº: 526/2009/EDU
                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSANGELA APARECIDA
BUARQUE MARQUES DE SOUZA,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
ROSANGELA APARECIDA BUARQUE MARQUES DE SOUZA,
portador(a) da identidade nº 070952858, CPF nº 84051485749,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosangela Aparecida Buarque Marques de Souza
Contratado(a)
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Termo Aditivo nº: 527/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSANGELA CRISTINA
DOMINGOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSANGELA CRISTINA
DOMINGOS, portador(a) da identidade nº 113072151, CPF nº
03782430719, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosangela Cristina Domingos
Contratado(a)

                                                    Termo Aditivo nº: 528/2009/EDU
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSANIA DA SILVA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSANIA DA SILVA,
portador(a) da identidade nº 0201387735, CPF nº 11928978703,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosania da Silva
Contratado(a)

                                                      Termo Aditivo nº:529 /2009/EDU
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSELI RODRIGUES,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSELI RODRIGUES,
portador(a) da identidade nº 116200619, CPF nº 09158389741,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Roseli Rodrigues
Contratado(a)



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ113Edição 328 - 10/11/2009

Termo Aditivo nº:530 /2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSIANE DA SILVA FREITAS,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSIANE DA SILVA
FREITAS, portador(a) da ident idade nº 216030437, CPF nº
01034341782, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosiane da Silva Freitas
Contratado(a)

Termo Aditivo nº: 531/2009/EDU
                                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSILANE DE SOUZA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSILANE DE SOUZA,
portador(a) da identidade nº 112801501, CPF nº 08308976743,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosilane de Souza
Contratado(a)

                                                    Termo Aditivo nº: 532/2009/EDU
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSILDA MACHADO SIMÕES,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSILDA MACHADO
SIMÕES, portador(a) da ident idade nº 094893674, CPF nº
03270073704, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosilda Machado Simões
Contratado(a)
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                                                    Termo Aditivo nº:533 /2009/EDU
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSILEIA DE PAULA TORRACA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSILÉIA DE PAULA
TORRACA, portador(a)  da ident idade nº 7851464, CPF nº
07580833786, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosiléia de Paula Torraca
Contratado(a)

534/09
                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSIMAR BARBOSA DE
SOUZA FERREIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSIMAR BARBOSA
DE SOUZA FERREIRA, portador(a) da identidade nº 116207754,
CPF nº 07000660716, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosimar Barbosa de Souza Ferreira
Contratado(a)

535/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSIMERE MARQUES DE
CARVALHO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
ROSIMERE MARQUES DE CARVALHO, portador(a) da identidade
nº 043834043, CPF nº 4993961720, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosimere Marques de Carvalho
Contratado(a)
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536/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ROSINEIA DA SILVA SOUZA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ROSINEIA DA SILVA
SOUZA,  por tador(a)  da ident idade nº  119128379,  CPF nº
08010615714, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Rosineia da Silva Souza
Contratado(a)

                                                                                                  537/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SANDRA LENY DA SILVA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SANDRA LENY DA
SILVA,  por tador (a )  da  iden t idade nº  119128379,  CPF nº
08010615714, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sandra Leny da Silva
Contratado(a)

538/09
              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SANDRA LUCIA REZENDE,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SANDRA LUCIA
REZENDE, portador(a) da ident idade nº 036018040, CPF nº
60352892749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sandra Lucia Rezende
Contratado(a)
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539/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SANDRA REGINA LEAL DA
SILVA CADINELLI,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SANDRA REGINA LEAL
DA SILVA CADINELLI, portador(a) da identidade nº 0955740494,
CPF nº 02674405708, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sandra Regina Leal da Silva Cadinelli
Contratado(a)

540/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SANDRA SANTOS DE
OLIVEIRAI,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº
076784891, CPF nº 00628259760, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sandra Santos de Oliveira
Contratado(a)

541/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SARA REGINA CLEMENTE
GARCIA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SARA REGINA
CLEMENTE GARCIA, portador(a) da identidade nº 224762023, CPF
nº 12299982760, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sara Regina Clemente Garcia
Contratado(a)
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542/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SARAH RODRIGUES DOS
SANTOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SARAH RODRIGUES
DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 201728342, CPF nº
12766201793, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sarah Rodrigues dos Santos
Contratado(a)

543/09
                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SIDNEY MAURICIO
GONÇALVES ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SIDNEY MAURICIO
GONÇALVES, portador(a) da identidade nº 113072300, CPF nº
05170358717, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sidney Mauricio Gonçalves
Contratado(a)

544/09
                              P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SILENE BATISTA MACHADO ,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SILENE BATISTA
MACHADO, portador(a) da identidade nº 127761591, CPF nº
10427323703, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Silene Batista Machado
Contratado(a)
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                                                                                             545/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SILVANA APARECIDA DA SILVA
SANTOS ,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SILVANA APARECIDA
DA SILVA SANTOS, portador(a) da identidade nº 104434832, CPF
nº 96923857600, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Silvana Aparecida da Silva Santos
Contratado(a)

                                                                      546/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SILVANA  DA SILVA SAMPAIO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SILVANA DA SILVA
SAMPAIO, portador(a) da identidade nº 0201548302, CPF nº
09770680729, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Silvana  da Silva Sampaio
Contratado(a)

547/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SILVIA REGINA DINIZ DE
SOUZA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SILVIA REGINA DINIZ
DE SOUZA, portador(a) da identidade nº 042345793, CPF nº
42770807749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Silvia Regina Diniz de Souza
Contratado(a)
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548/09
P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SILVIO SOUZA MARIA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SILVIO  SOUZA MARIA,
portador(a) da identidade nº 356323912, CPF nº 09009471799,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de DEzembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Silvio Souza Maria
Contratado(a)

549/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SIMONE APARECIDA FIRMINO
DE PAULO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SIMONE APARECIDA
FIRMINO DE PAULO, portador(a) da identidade nº 095217766, CPF
nº 98067966753 , doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Simone Aparecida Firmino de Paulo
Contratado(a)

550/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SIMONI DO CARMO DE
BARROS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SIMONI DO CARMO DE
BARROS, portador(a) da ident idade nº 084640283, CPF nº
00876206771 , doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Simoni do Carmo de Barros
Contratado(a)
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551/09
                                               P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SIMONY DE SOUZA PEREIRA
PAIVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SIMONY DE SOUZA
PEREIRA PAIVA, portador(a) da identidade nº 0206971426, CPF nº
09944641774 , doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Simony de Souza Pereira Paiva
Contratado(a)

552/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA CRISTINA MENEZES
DE MELLO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SONIA CRISTINA
MENEZES DE MELLO, portador(a) da identidade nº 054145123,
CPF nº 65749499715, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rati f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Cristina Menezes de Mello
Contratado(a)

553/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA LINDAURA TEIXEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SONIA LINDAURA
TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº 0205748635, CPF nº
32093888734, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Lindaura Teixeira
Contratado(a)
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553/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA LINDAURA TEIXEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SONIA LINDAURA
TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº 0205748635, CPF nº
32093888734, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Lindaura Teixeira
Contratado(a)

                                                                      555/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA MARIA LAMEIRA DE
SOUZA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SONIA MARIA LAMEIRA
DE SOUZA, portador(a) da identidade nº 056390669, CPF nº
72403837768, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Maria Lameira de Souza
Contratado(a)

                                                                                            556/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA MARIA SOARES,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de
dois mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à
Rua Dr. Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, e de outro lado
SONIA MARIA SOARES, portador(a) da identidade nº
087855284, CPF nº 00015855767, doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos
termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Maria de Soares
Contratado(a)
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                                                                                               557/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SONIA REGINA CORA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SONIA REGINA CORA,
portador(a) da identidade nº 085413649, CPF nº 00015825779,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sonia Regina Cora
Contratado(a)

558/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SOLANGE APARECIDA
SIQUEIRA RAMOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SOLANGE APARECIDA
SIQUEIRA RAMOS, portador(a) da identidade nº 09521631323, CPF
nº 04169559754, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Solange Aparecida Siqueira Ramos
Contratado(a)

                                                                                             558/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SUELI ROQUE CANDIDO,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SUELI ROQUE CANDIDO,
portador(a) da identidade nº 076789312, CPF nº 96466502791,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Sueli Roque Candido
Contratado(a)
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559/09
                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SUILAN DA SILVA FELIPE,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SUILAN DA SILVA
FELIPE, por tador(a)  da ident idade nº 076789312,  CPF nº
96466502791, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Suilan da Silva Felipe
Contratado(a)

560/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E SUSANA DE AVILA SOUSA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado SUSANA DE AVILA
SOUZA,  por tador(a)  da ident idade nº  214725996,  CPF nº
11039091776, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Susana de Ávila Sousa
Contratado(a)

                                                                                             561/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TANIA APARECIDA DE
CARVALHO VILELA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TANIA APARECIDA DE
CARVALHO VILELA, portador(a) da identidade nº 070953088, CPF
nº 82030510734, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Tânia Aparecida de Carvalho Vilela
Contratado(a)
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                                                                                                562/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TATIANA BARBOSA DOS
SANTOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TATIANA BARBOSA
DOS SANTOS, portador(a) da identidade nº 211057351, CPF nº
11524347728, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Tatiana Barbosa dos Santos
Contratado(a)

563/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TATIANE DA SILVA,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TATIANE DA SILVA,
portador(a) da identidade nº 212899357, CPF nº 05957695785,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Tatiane da Silva
Contratado(a)

564/09
                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TELMA MAZZEO DE OLIVEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TELMA MAZZEO DE
OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 070954367, CPF nº
76248500797, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Telma Mazzeo de Oliveira
Contratado(a)
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                                                                                                    565/09
                                                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TERESA APARECIDA DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TERESA APARECIDA
DE OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 203293600, CPF nº
11791061729, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Teresa Aparecida da Silva
Contratado(a)

566/09
                         P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TEREZA MARGARIDA DA SILVA
SIQUEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TEREZA MARGARIDA
DA SILVA SIQUEIRA, portador(a) da identidade nº 058609215, CPF
nº 65423763720, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Tereza Margarida da Silva Siqueira
Contratado(a)

567/09
       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TEREZINHA DAS GRAÇAS
DAMASCENO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TEREZINHA DAS
GRAÇAS DAMASCENO, portador(a) da identidade nº 100563832,
CPF nº 07706816702, doravante denominado CONTRATADO,
firmam o presente termo re-rat i f icatório, nos termos da Lei
Municipal nº 2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Terezinha das Graças Damasceno
Contratado(a)
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568/09
                                                            P.administrativo nº: 15.502/

2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E THAIS DE SOUZA TEIXEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado THAIS DE SOUZA
TEIXEIRA, portador(a) da identidade nº , CPF nº 12263097716,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Thais de Souza Teixeira
Contratado(a)

569/09
                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E TIAGO LOUZADA E SILVA
NOGUEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado TIAGO LOUZADA E
SILVA NOGUEIRA, portador(a) da identidade nº 210444162, CPF nº
13661229761, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Tiago Louzada e Silva Nogueira
Contratado(a)

                                                                                                    570/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VALERIA BARBOSA DE
ARAUJO,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VALERIA BARBOSA
DE ARAUJO, portador(a) da identidade nº 086931292, CPF nº
99183412700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Valeria Barbosa de Araújo
Contratado(a)
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571/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANDA MARIA MARQUES DA
SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANDA MARIA
MARQUES DA SILVA, portador(a) da identidade nº 056391246, CPF
nº 65749820734, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanda Maria Marques da Silva
Contratado(a)

572/09
                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANDERLEI NEVES BARRETO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANDERLEI NEVES
BARRETO, portador(a) da identidade nº 076114099, CPF nº
93584539749, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanderlei Neves Barreto
Contratado(a)

573/09
                                                            P.administrativo nº: 15.502/

2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANDERLOIDE FRANCISCO,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANDERLOIDE
FRANCISCO, portador(a) da identidade nº 6400515, CPF nº
65492218700, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanderloide Francisco
Contratado(a)
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574/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANESSA COSTA DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANESSA COSTA DA
SILVA,  por tador (a)  da  ident idade nº  209374149,  CPF nº
11715602730, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Agosto de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanessa Costa da Silva
Contratado(a)

575/09
                                                             P.administrativo nº: 15.502/

2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANESSA DA SILVA MARIA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANESSA  DA SILVA
MARIA,  por tador(a)  da ident idade nº  214344145,  CPF nº
11347016759, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanessa da Silva Maria
Contratado(a)

576/09
                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANESSA ERICA DA SILVA
SANTOS,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANESSA  ERICA DA
SILVA SANTOS, portador(a) da identidade nº 208712018, CPF nº
11553725735, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vanessa Erica da Silva Santos
Contratado(a)
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577/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VANIA ISABEL CAMPBELL
BORGES,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VANIA ISABEL
CAMPBELL BORGES, portador(a) da identidade nº 059165070, CPF
nº 89901380782, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vânia Isabel Campbell Borges
Contratado(a)

                                                                                                578/09
                                                     P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VERA LUCIA DA SILVA,  na
forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VERA LUCIA DA SILVA,
portador(a) da identidade nº 048262950, CPF nº 59896264791,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vera Lucia da Silva
Contratado(a)

579/09
                                                       P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VERA LUCIA DE ABREU
SANTANNA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VERA LUCIA DE ABREU
SANTANNA, portador(a) da identidade nº 063464200, CPF nº
83772480772, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vera Lucia de Abreu Santanna
Contratado(a)
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                                                                                               580/09
                                                           P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VERA LUCIA OLIVEIRA DA
SILVA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VERA LUCIA OLIVEIRA
DA SILVA, portador(a) da identidade nº 124778994, CPF nº
08459909778, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vera Lucia Oliveira da Silva
Contratado(a)

                                                                                                581/09
                                                   P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VILMA CASTILHO,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VILMA CASTILHO,
portador(a) da identidade nº 074891524, CPF nº 89708156787,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/06, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA

– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vilma Castilho
Contratado(a)

582/09
                                                P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E VIVIAN CELESTE DE OLIVEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado VIVIAN CELESTE DE
OLIVEIRA, portador(a) da identidade nº 123303083, CPF nº
08119342763, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA –
Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Julho de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Vivian Celeste de Oliveira
Contratado(a)
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583/09
                                                    P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E WALDIRA ROCHA DA SILVA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado WALDIRA ROCHA DA
SILVA,  por tador (a)  da ident idade nº  073666414,  CPF nº
87012316772, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Waldira Rocha da Silva
Contratado(a)

584/09
                                                      P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ZANEYDE MAIA GENEROSO,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ZANEYDE MAIA
GENEROSO, portador(a) da identidade nº 070952940, CPF nº
00739555740, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº
2257/06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Zaneyde Maia Generoso
Contratado(a)

585/09
                                                        P.administrativo nº: 15.502/2009

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR
PRAZO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE VALENÇA E ZILMAR DE MELLO ARIEIRA,
na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, e de outro lado ZILMAR DE MELLO
ARIEIRA, portador(a) da ident idade nº 112803994, CPF nº
09074752721, doravante denominado CONTRATADO, firmam o
presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Municipal nº 2257/
06, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA TERCEIRA
– Do Prazo – com início em 18 de Julho de 2009 e término previsto
para 31 de Dezembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 18 de Julho de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Zilmar de Mello Arieira
Contratado(a)
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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009

Informamos o adiamento da Tomada de Preços nº 005/
2009, Processo Administrativo nº 20110/2009 atendendo a
decisão do Prefeito Municipal de acordo, com a solicitação da
Secretaria Municipal de Fazenda, visando melhor apurar a
necessidade do serviço  a ser contratado pelo Município de
Valença .

Pedro Antonio Furtado Teixeira
Presidente da Comissão de LicitaçõesPMV

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2009

Processo Administrativo nº:  1453/2009/FMS
Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atender a
Farmácia Municipal
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  26 de  novembro de
2009 às 10:00 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

Coordenadoria de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar
DEFESA PRÉVIA

CADEP – Comissão de Análise de Defesa Prévia

Processos Deferidos:
Proc. nº 24.449 de 22/10/09
Proc. nº 24.533 de 23/10/09
Proc. nº 24.638 de 27/10/09
Proc. nº 24.656 de 28/10/09
Proc. nº 25.030 de 30/10/09

Processos Indeferidos:
 Proc. nº 24.575 de 27/10/09
 Proc. nº 24.846 de 29/10/09
 Proc. nº 24.896 de 29/10/09

Pedro Paulo Rodegheri

Coord. de Trânsito, Tráfego e Ronda Escolar

Processo Administrativo n. 15.353/2009

D E C I S Ã O

Trata-se de processo administrativo autuado sob o n.

15353, de 14 de julho de 2009, para apuração de ausência de

comparecimento ao servidor por mais de 45 (quarenta e cinco)

dias, do servidor FELIPE LEITE COELHO DA SILVA, matriculado

sob o n. 134970, ocupante do cargo efetivo de Professor I, lotada na

Secretaria Municipal de Educação.

Às f ls .  02 consta memorando n.  129/DRH/2009, do

Departamento de Recursos Humanos, denunciando os fatos a

Secretaria Municipal de Administração;

Às fls. 03v. consta decisão do Chefe de Gabinete, de ordem

do Exmo. Sr. Prefeito, determinando instauração de processo

administrativo disciplinar;

Às fls. 04/07 consta ponto funcional de controle de presença

da Secretaria de Educação, onde o citado servidor está lotado;

Às fls. 08/12 consta portaria editada para apuração dos

fatos por processo administrativo disciplinar e publicação da

mesma no boletim oficial do município;

Às f ls .  13 consta c i tação do refer ido serv idor  para

comparecer a audiência prévia, estando assegurado o direito da

ampla defesa e do contraditório;

Às fls. 14 consta intimação do Sr. Flavio de Souza Medeiros,

para prestar esclarecimentos sobre os fatos ora em apuração;

Às fls. 15 consta depoimento do servidor Felipe Leite Coelho

da Silva;

Às fls. 16 consta depoimento de Flávio de Souza Medeiros.

Às fls. 17 consta assentada da comissão processante

permanente sobre a audiência ocorrida.

Às fls. 19/20 consta parecer conclusivo da comissão

processante permanente.

É o relatório, passo a decidir.

Como bem asseverado pela Comissão Processante

Permanente, em seu parecer de fls. 19/20, cujos fundamentos

passam a fazer parte integrante desta decisão, ver i f ica-se,

comprovadamente, que o servidor FELIPE LEITE COELHO DA SILVA

efetivamente abandonou ao cargo, transferindo-se, inclusive, de

residência para outro Município, não concluindo se quer seu estágio

probatório, o que reputa falta grave, passível de demissão.
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De fato, não se está diante de exoneração do servidor,

pois o fato não é de reprovação ao estágio probatório, mas de

abandono ao seu cargo público, devendo por conta disso sofrer

punição, nos termos do estatuto do servidor público, observado o

contraditório e a ampla defesa.

O depoimento do servidor em tela, somado ao seu controle

de presença, dá conta de que este abandonou o cargo, confessando

tal feito e, ainda, demonstrando total desinteresse na continuidade

do seu labor.

Pelo que se depreende de fls. 13/13v e 17, foi assegurado

ao servidor a ampla defesa e o contraditório.

Estabelece o art. 237, inciso IV, da Lei Complementar 28/

1999 (Estatuto de Servidores Públicos Municipais de Valença) que

é proibido ao servidor deixar de comparecer ao serviço sem causa

justificada. O mesmo diploma legal, estabelece no seu art. 249

que será aplicada pena de demissão nos casos de:

“Art. 249 - ...
I – abandono de cargo;
...
V – ausência ao serviço, sem causa justificável, por quarenta e
cinco (45) dias interpolados, durante um (01) ano.
§  1 º  -  C o n s i d e r a r - s e - á  a b a n d o n o  d e  c a r g o ,  o  n ã o
comparecimento do servidor por mais de t r inta (30) d ias
consecutivos.”

De todo o exposto, decido pela procedência da denúncia

ofertada, aplicando ao servidor FELIPE LEITE COELHO DA SILVA a

penalidade da demissão do cargo de Professo I, em função do

comprovado abandono do cargo, nos termos do art. 249, I c/c V da

Lei Complementar n. 28/1999.

Oficie-se ao Departamento de Recursos Humanos para

tomar providências quanto a presente decisão, constando nos

registros e assentamentos a demissão aplicada ao servidor, além

da interrupção imediata do pagamento de seus proventos/

remuneração.

Notifique-se o servidor, com cópia da presente decisão

para, querendo, apresentar recurso.

REGISTRE-SE, NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE.

Valença, 28 de setembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
PREFEITO

EXTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO Nº: 10.081/2009

DESAPROPRIADA: USIVAL – USINAGEM VALENCIANA LTDA
EXPROPRIANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA RJ

OBJETO: ÁREA “A”, COM 11.500,00M2, SITUADA NO LEITO DO
EXTINTO RAMAL FERROVIÁRIO DA RFFSA COM ACESSO PELA
RODOVIA RJ 145, BAIRRO CANTEIRO, NESTA CIDADE -
MATRÍCULA RGI Nº: 10.419, LIVRO 2-AI, FLS.274 – 2º OFÍCIO.

VALOR:  R$  204 .700 ,00  (DUZENTOS E  QUATRO MIL  E
SETECENTOS REAIS).

DATA: 26 DE OUTUBRO de 2009

DESPACHO

Processo nº : 17.480/2009

Contrato nº: 0914/2009/PMV

Ratifico nos termos dos artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e

legislação suplementar, a dispensa de licitação para locação de

imóvel situado à  Rua Padre Luna, nº 68/201, Centro, nesta cidade,

no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais, de

acordo com o inciso X, do artigo 24, da Lei 8.666/93 e legislação

suplementar, conforme parecer da Douta Procuradoria exarado no

processo supracitado.

Valença, 01 de Setembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO), ESPÓLIO DE
ROBERT TABET, REPRESENTANDO POR SÉRGIO ROBERT
TABET  (LOCADOR) .

PROCESSO ADMNISTRATIVO MUNICIPAL Nº 17480/2009
CONTRATO Nº 0914/2009/PMV

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE LUNA,
Nº 68/201, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO Á INSTALAÇÃO
DO ARQUIVO GERAL MUNICIPAL.

PRAZO: VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE
SETEMBRO DE 2009.

VALOR: R$1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS REAIS).

DATA: 1 DE SETEMBRO DE 2009.
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EXTRATO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONVÊNIO  Nº 14/09

OBJETO: TEM POR OBJETO A CESSÃO DO DIREITO DE USO DO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL DENOMINADO
CONEXÃO EDUCAÇÃO.

PRAZO: CINCO ANOS.

DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2009.

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (PERMITENTE)  E MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA (PERMISSIONÁRIO)

TERMO: 0913/2009.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15.294/09.

OBJETO: TEM POR OBJETO A PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL
SITUADO NA RUA “E”, LOTE 01, QUADRA “G”, NO CONJUNTO
HABITACIONAL VADINHO FONSECA, BAIRRO CAMBOTA, NESTA
CIDADE, CONSTITUÍDO POR UM LOTE DE TERRENO.

PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES, A CONTAR DA
ASSINATURA, EM 08 DE OUTUBRO DE 2009.

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2009.

Termo: 0933/2009/PMV

P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA E
VALTER SOARES BARBOSA JUNIOR,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM
ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu Presidente José Rogério
Moura de Almeida Filho e de outro lado VALTER SOARES BARBOSA
JUNIOR, portador(a) do CPF nº 131.160.437-52 , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Federal  nº 11.788/08, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 02 de Setembro de 2009 e
término previsto para 09 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado

que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 02 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Valter Soares Barbosa Júnior
Contratado(a)

Termo: 0932/2009/PMV
P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA
E RENATO MACHADO GUIMARÃES, na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu
Presidente José Rogério Moura de Almeida Filho e de outro lado
RENATO MACHADO GUIMARÃES,  por tador(a)  do CPF nº
124.210.537-90 , doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Federal  nº
11.788/08, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 02 de Setembro de 2009 e
término previsto para 30 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 02 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Renato Machado Guimarães
Contratado(a)
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                                                                       Termo: 0937/2009/PMV
P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA E
ALINE DUBOC RODRIGUES DA SILVA,  na forma que se
segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM
ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu Presidente José Rogério
Moura de Almeida Filho e de outro lado ALINE DUBOC RODRIGUES
DA SILVA, portador(a) do CPF nº 125.424.977-02 , doravante
denominado CONTRATADO, f i rmam o presente termo re-
ratificatório, nos termos da Lei Federal  nº .11.788/08, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 03 de Setembro de 2009 e
término previsto para 30 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 03 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Aline Duboc Rodrigues da Silva
Contratado(a)

Termo: 0934/2009/PMV
P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA E
PAULA SOUZA DEOLIVEIRA,  na forma que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM
ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu Presidente José Rogério
Moura de Almeida Filho e de outro lado PAULA SOUZA DE OLIVEIRA,
portador(a) do CPF nº 133.683.027-10 , doravante denominado
CONTRATADO, firmam o presente termo re-ratificatório, nos termos
da Lei Federal  nº 11.788/08, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 03 de Setembro de 2009 e
término previsto para 30 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 03 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Paula Souza de Oliveira
Contratado(a)

                                                                    Termo: 0936/2009/PMV
P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA
E RONI MARLEI ANTONIO ROLLIM FIDELLIS,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua
D r .  F i g u e i r e d o ,  3 2 0 -  C e n t r o ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
de Valença, Vicente de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu
Presidente José Rogério Moura de Almeida Filho e de outro lado
RONI MARLEI ANTÔNIO ROLLIM FIDELLIS, portador(a) do CPF nº
124.255.427-01, doravante denominado CONTRATADO, firmam
o presente termo re-ratificatório, nos termos da Lei Federal  nº
11.788/08, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 03 de Setembro de 2009 e
término previsto para 30 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 03 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

Roni Marlei Antônio Rollim Fidellis
Contratado(a)
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Termo: 0935/2009/PMV
P.Administrativo nº: 19.092/09

TERMO ADITIVO AO COMPROMISSO DE ESTÁGIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA, A FAA E
JOÃO RAFAEL DA SILVA MARQUES SANTOS,  na forma
que se segue:

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois
mil e nove, o MUNICIPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ 29076130/0001-90, com sede à Rua Dr.
Figueiredo, 320- Centro, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Valença, Vicente
de Paula de Souza Guedes, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM
ANDRÉ ARCOVERDE, na pessoa de seu Presidente José Rogério
Moura de Almeida Filho e de outro lado JOÃO RAFAEL DA SILVA
MARQUES SANTOS, portador(a) do CPF nº 113.864.577-01 ,
doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente termo
re-ratificatório, nos termos da Lei Federal  nº 11.788/08, mediante
as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo contratual,
estabelecido no contrato primitivo em sua CLÁUSULA PRIMEIRA,
LETRA ‘J” – Do Prazo – com início em 03 de Setembro de 2009 e
término previsto para 30 de Setembro de 2009.

CLÁUSULA SEGUNDA – Excetuando-se o disposto na cláusula
antecedente, continuam em vigor, e com suas primitivas redações,
todas as demais cláusulas do Contrato ora aditado e re-ratificado
que não estejam sendo expressamente alteradas por força do
presente instrumento.

                              E por estarem de acordo lavrou-se o presente
termo em 02 (duas) vias, de igual teor e validade, para que produza
os efeitos legais.

Valença-RJ, 03 de Setembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Contratante

João Rafael da Silva Marques Santos
Contratado(a)

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Tatiana Santos Ramos
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença

Valor: R$ 13.638,35  (treze mil seiscentos e trinta e oito reais e
trinta e cinco centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Marco Aurélio Lameira Santos
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 8.272.55 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e
cinqüenta e cinco centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Mauris Reis de Melo
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 14.855,50 (quatorze mil oitocentos e cinqüenta e cinco
reais e cinqüenta centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Marco Antonio de Paula Oliveira Junior
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 9.158,60 (nove mil cento e cinqüenta e oito reais e
sessenta centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Nilton Cardoso dos Santos Junior
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 10.868,00 (dez mil oitocentos e sessenta e oito reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Germano Martins Rua
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 5.852,00 (cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois reais)

Comissão de Licitação
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EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Márcia Regina Silva de Souza
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 13.942,50 (treze mil novecentos e quarenta e dois reais
e cinqüenta centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Jonas Lima Cunha
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 12.753,40 (doze mil setecentos e cinqüenta e três reais
e quarenta centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Antonio Sebastião da Silva Costa
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 15.358,20 (quinze mil trezentos e cinqüenta e oito reais
e vinte centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Mauricio Lima Cunha
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 12.480,60 (doze mil quatrocentos e oitenta reais e
sessenta centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Marcos Moreira de Souza
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 8.778,00 (oito mil setecentos e setenta e oito reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Sebastião Carlos Silva dos Anjos
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 8.525,00 (oito mil quinhentos e vinte e cinco reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Robério Costa Guimarães
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 12.820,00 (doze mil oitocentos e vinte reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Luiz Antonio de Oliveira
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Maria Vanda Leite Couto
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 11.172,15 (onze mil cento e setenta e dois reais e quinze
centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Carlos Jorge Maia
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 12680,25 (doze mil seiscentos e oitenta reais e vinte e
cinco centavos)

Comissão de Licitação



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 138 Edição 328 - 10/11/2009

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Luiz Sergio de Carvalho Diz
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 11.944,35 (onze mil novecentos e quarenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Paulo César Almeida Duque
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 5.049,00 (cinco mil e quarenta e nove reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Haroldo Simplicio de Almeida
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 13.736,25 (treze mil setecentos e trinta e seis reais e
vinte e cinco centavos)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Neuza Maria Pena de Souza
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos
do Município de Valença
Valor: R$ 10.890,00 (dez mil oitocentos e noventa reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Tales Brasil de Almeida
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 10.846,00 (dez mil oitocentos e quarenta e seis reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Pedro Messias de Moura
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 11.330,00 (onze mil trezentos e trinta reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: Fabrício Pançardes de Medeiros
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 10.593,00 (dez mil quinhentos e noventa e três reais)

Comissão de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO
Partes:
Contratante: O Município de Valença-RJ
Contratado: João Victor Dias Alves
Pregão Presencial nº: 051/2009
Processo Administrativo nº: 21451/2009
Objeto: Prestação de serviço de transporte escolar de alunos do
Município de Valença
Valor: R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais)

Comissão de Licitação

PORTARIA N. 619, DE 27 DE OUTUBRO 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 do Memorando 435/Fazenda/

2009,

CONSIDERANDO a Lei do Plano Diretor Participativo nº

62/06 – classificação Dos Usos segundo a Zona a que se refere

o Parágrafo único do Artigo 30 e Lei Complementar nº 115/09, do

Alvará Expresso,

CONSIDERANDO q u e  o  M u n i c í p i o  t e m  g r a n d e

necessidade de adequar a aplicação da citada lei,
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CONSIDERANDO a  necess idade de  ma ior  t roca  de

in fo rmações  en t re  as  Secre ta r ias  de  Fazenda e  Obras  e

Planejamento Urbano, e fundamental para adequação das Leis

citadas.

RESOLVE:

Art. 1º - Todos os projetos de construção com

f inal idade comerc ia l ,  industr ia l ,  prestação de serv iços ou

institucional só serão recepcionados pela Secretaria Municipal de

Obras e Planejamento Urbano se acompanhados da consu l ta

prévia  aprovada, emitida pela COPAC (Comissão Permanente de

Análise de Alvará e Consulta Prévia).

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

sua edição.

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

Gabinete do Prefeito, 27 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 620, DE 28 DE OUTUBRO 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 do Ofício nº 1.130/09

e Memorando nº 544/GAB/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - CEDER, a partir do dia 30 de setembro

de 2009,  o Sr. RODRIGO KOPKE DA SILVA ALMEIDA, Educador I,

matrícula nº 137.367, para prestar serviços no Gabinete do

Deputado André Corrêa, com ônus para o Município de Valença.

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

sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA Nº 621, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes,
Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 69 da Lei
Orgânica do Município de Valença,

R E S O L V E:

                            CREDENCIAR, a partir desta data, a Sra. PATRICIA
REGINA TRINDADE QUEIROGA, portadora do CPF. nº 007.404.967-
43, para requerer adiantamento para cobertura de despesas
miúdas e de pronto pagamento da Secretaria Municipal de
Educação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 29 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

PORTARIA N. 622, DE 29 DE OUTUBRO 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 do Memorando nº 730/GA/

2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 1º de outubro de

2009,  o Sr .  JOSÉ CARLOS PAIVA, para exercer  o Cargo

Comissionado de Chefe da Seção de Freqüência, símbolo CC9,

da 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, 29 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 623, DE 29 DE OUTUBRO 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 do Processo Administrativo nº

24550/2009,
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RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a partir do dia 31 de outubro

de 2009,  a Sra. KARINA GENEROSO RIBEIRO, da Função de

Confiança que vinha exercendo como Chefe da Seção de Apoio ao

Usuário e Implementação de Sistema, símbolo FC5, 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, 29 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 624, DE 29 DE OUTUBRO 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 do Processo Administrativo

nº  24551/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 1º de novembro

de 2009, o Sr. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA, para exercer

a Função de Confiança, como Chefe da Seção de Apoio ao Usuário

e Implementação de Sistema, símbolo FC5, 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, 29 de outubro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA Nº 625, DE 04 DE  NOVEMBRO 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  que o poder público municipal tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes,

Considerando a necessidade de criação de uma
comissão de estudo para legalização fundiária dos loteamentos
habitados por população de baixa renda e vulnerabilidade social
em Valença, que atualmente estão em situação irregular,

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR,  a part i r  desta data, as
pessoas abaixo re lac ionadas para const i tu i r  a  Comissão
Municipal para estudo e legalização fundiária dos loteamentos
habitados por população de baixa renda e vulnerabilidade social
em Valença:

¾ Jaqueline Magalhães dos Santos – Procuradoria Jurídica;
¾ Reni lda Ramos Mart ins -  Secretar ia Munic ipal  de

Assistência Social, Esporte e Lazer ;
¾ Luciene de Mattos Santos – Secretaria Municipal de

Fazenda;

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

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

Gabinete do Prefeito, em 04 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

PORTARIA N. 626, DE 04 DE NOVEMBRO 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 do Processo Administrativo

nº  25.113/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR,  a  par t i r  do d ia  03 de

novembro de 2009,  o Sr. CARLOS EDUARDO DA SILVA, do Cargo

Comissionado de Diretor de Divisão Administrativa, símbolo CC7,

que vinha exercendo junto à Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA N. 627, DE 04 DE NOVEMBRO 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 do Processo Administrativo nº

24.917/2009,

RESOLVE:

Art.  1º - EXONERAR,  a  par t i r  do  d ia  01 de

novembro de 2009,  a Sra. LILIA MÁRCIA ALVES SANTIAGO

MALVÃO, da  Função de Confiança, símbolo CC9, que vinha

exercendo como Diretora da Creche Municipal Djalma Macedo,

junto à Secretaria Municipal de Educação.

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

sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito

PORTARIA Nº 628, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes,
Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 69 da Lei
Orgânica do Município de Valença,

Considerando os termos do memorando nº 577/GAB/
2009,

R E S O L V E:

                            DESCREDENCIAR, a partir desta data, o Sr.
ROBERTO LUIS DE SOUZA FERREIRA,  portador do CPF nº
381.902.816-15, para requerer adiantamento para cobertura de
despesas miúdas e de pronto pagamento do Gabinete do Prefeito.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 04 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

PORTARIA Nº 629, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

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 memorando nº 578/GAB/
2009,

R E S O L V E:

                            CREDENCIAR, a partir desta data, a Sra. KARINA
BARBOSA DE ALMEIDA, portadora do RG. 12.477.900-0 e CPF nº
096.903.507-14, para requerer adiantamento para cobertura de
despesas miúdas e de pronto pagamento do Gabinete do Prefeito.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 04 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

PORTARIA N. 630, DE 05 DE NOVEMBRO 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 do Processo Administrativo

nº 25.121/2009,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 1º de novembro

de 2009, o Sr. JAYME MEDEIROS DIAS, para exercer o Cargo

Comissionado, símbolo CC5 de Inspetor de Controle Interno.

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

sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2009.

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES

Prefeito



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ 142 Edição 328 - 10/11/2009

DECRETO Nº 154,  DE 29 DE OUTUBRO 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
19.250/2009,

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

título precário, a .Sra.  LENI MERI N. MACHADO, residente e
domiciliada nesta cidade, na rua Souza Nunes, 103, portadora do
CPF. Nº 007 572 967-93, de imóvel pertencente ao Município, Box
Nº  63, interno, situado no Mercado Municipal, Rua Cel. Benjamim
Guimarães, 195, conforme requerimento feito através do Processo
nº 15.784/2006.

         § 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.

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

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

VICENTE DE PAULA DE SOUZA GUEDES
Prefeito

DECRETO DE Nº.155, DE 03 DE NOVEMBRO 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.  2.463 de 03 de
novembro de 2009.

D E C R E T A

Artigo 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar até o valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cnco mil reais), para atender as despesas,
assim codificado:

U.O
Ident i f icação 

do  Programa

Funcional 

Programát ica

Categor ia 

Econômica
Recurso

Valor da 

Dotação

04.01 PRÓ-JOVEM
08.243.0125.1.

029
11.90.52 17 25.000,00

TOTAL 25.000,00

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

U.O
Ident i f icação 

do  P rog rama

Funcional  

P rogramát i ca

Categor ia  

Econômica
Recu rso

Valor da 

Dotação

04.01 PRÓ-JOVEM.
08.243.0125.1.

029
33.90.30 17 15.000,00

04.01 PRÓ-JOVEM
08.243.0125.1.

029
33.90.36 17 10.000,00

TOTAL 25.000,00

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, em 03 de novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

DECRETO DE Nº.156, DE 03 DE NOVEMBRO 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 o Inciso I, do artigo 7º. da 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$1.299.000,00 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE
MIL REAIS) para atender as despesas,  assim codificado:

U.O
Identif icação 

do Programa

Funcional 

Programática

Categoria 

Econômica
Recurso

Valor da 

Dotação

02.01
MANUT SERV 

ADM GERAIS
04.122.1203.2.008 33.90.36 0 12.000,00

201
MANUT.SERV.

ADM.GERAIS
04.122.1203.2.008 33.90.39 0 10.000,00

02.02

MANUT. E 

OPERAC. DA 

SECR

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 5.000,00

02.03

MANUT. E 

OPERAC. DA 
SECR

412.400.552.001 31.90.11 0 5.000,00

02.04

MANUT. E 

OPERAC. DA 

SECR

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 20.000,00



Prefeitura Municipal
de Valença-RJ

Boletim Oficial de Valença - RJ143Edição 328 - 10/11/2009

02.04

MANUT. 

SERV. 

ADM 

GERAIS

04.122.1203.2.008 31.90.39 0 100.000,00

02.04

ENCARGO

S COM 

INAT E 

PENS

427.201.812.011 31.90.01 0 20.000,00

02.04

ENCARGO

S COM 

INAT E 
PENS

427.201.812.011 31.90.03 0 10.000,00

02.05

MANUT. E 

OPERAC 

DA SECR

04.122.0052..2001 31.90.11 0 90.000,00

02.05

CONST. DE 

CASAS 

POPULAR

1.648.205.151.011 44..90.51 0 60.000,00

02.06

MANUT. E 

OPERAC. 

DA SECR

12.361.0403.2.001 31.90.11 0 500.000,00

02.06

MANUT.OP

ERAC ESC 

MUNIC

1.236.104.032.025 33.90.39 0 50.000,00

02.06

MANUT. 

SERV. 

ADM. 

GERAIS

12.361.1203.2.008 33.90.39 0 8.000,00

02.06

MANUT. 

SERV. 

ADM. 

GERAIS

12.361.1203.2.008 33.90.39 0 10.000,00

02.08

MANUT. E 

OPERAC. 

DA SECR

20.122.0052.2.001 31.90.11 0 15.000,00

02.08

MANUT.PA

TR.AGR.ME

CANIZ E 

APOIO A 

EXPANSÃ

O RURAL

20.606.0641.2.040 33.90.39 0 25.000,00

02.09

MANUT. 

SERV. 

ADM. 

GERAIS

04.122.1203.2.008 33.90.36 0 4.000,00

02.10

MANUT. E 

OPERAC. 

DA SECR

26.122.0052.2.001 31.90.11 0 200.000,00

02.11

MANUT. E 

OPERAC. 

DA SECR

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 15.000,00

02.11

MANUT. 

SERV. 

ADM. 

GERAIS

04.122.1203.2.008 33.90.36 0 50.000,00

02.12

MANUT. 

OPERAC. 

DA SECR

412.200.522.001 31.90.11 0 60.000,00

02.13

MANUT. 

OPERAC. 

DA SECR

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 30.000,00

TOTAL 1.299.000,00

Artigo 2º -  A fonte de recurso para abertura do presente
Crédito Adicional Suplementar é proveniente da anulação das
seguintes dotações do orçamento municipal em vigor.

U.O

Identificação 

do 

Programa

Funcional 

Programática

Categoria 

Econômica
Recurso

Valor da 

Dotação

02.01

MANUT. 

SERV. ADM 
GER

04.122.1203.2.008 33.90.36 0 12.000,00

02.01

MANUT. 

SERV..ADM 

GER

412.212.032.008 33.90.39 0 10.000,00

02.02

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 5.000,00

02.03

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.124.0055.2.001 31.90.11 0 5.000,00

02.04

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 20.000,00

02.04

MANUT. 

SERV. ADM 
GER

04.122.1203.2.008 33.90.39 0 100.000,00

02.04
ENCARGOS 

INAT PENS
04.272.0181.2.011 31.90.01 0 20.000,00

02.04
ENCARGOS 

INAT PENS
04.272.0181.2.011 31.90.03 0 10.000,00

02.05

MANUT. 

OPERAC 
SECR

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 90.000,00

02.05

CONST. 

CASAS 

POPULAR

16.482.0515.1.011 44.90.51 0 60.000,00

02.06

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

12.361.0403.2.001 31.90.11 0 500.000,00

02.06
MAN. 

OPERAC ESC 

MUN

12.361.0403.2.025 33.90.39 0 50.000,00

02.06
MANUT.SERV.

ADM GER
12.361.1203.2.008 33.90.39 0 8.000,00

02.06
MANUT.SERV.

ADM GER
12.361.1203.2.008 33.90.39 0 10.000,00

02.08

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

2.012.200.522.001 31.90.11 0 15.000,00

MANUT.PATR

ULHA AGR

MEC.APOIO 

EXT RURAL

02.09

MANUT. 

SERV.ADM 

GER

04.122.1203.2.008 33.90.36 0 4.000,00

02.10

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

26.122.0052.2.001 31.90.11 0 200.000,00

02.11

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 15.000,00

0 25.000,0002.08 20.606.0641.2.040 33.90.39
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02.11

MANUT. 

SERV. ADM 

GER

04.122.1203.2.008 33.90.36 0 50.000,00

02.12

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 60.000,00

02.13

MANUT. 

OPERAC 

SECRE

04.122.0052.2.001 31.90.11 0 30.000,00

TOTAL 1.299.000,00

Artigo 3º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, em 03 de novembro de 2009.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal

Atos do Poder Legislativo

Lei Complementar n.º 117
De 07 de Outubro  de 2009.
(Projeto de lei complementar n.º 15 oriundo do Vereador José
Reinaldo Alves Bastos)

ACRESCENTA INCISO A LEI MUNICIPAL N.º 2.444, DE
10 DE JUNHO DE 2009, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCAS.
A  Câmara Municipal de Valença
RESOLVE:

Art. 1º - Fica acrescido a Lei Municipal 2444/09 o inciso VI ao
artigo 38, com seguinte redação:

“VI  -     contrapartidas necessárias , a título de
a juda ,  à  compensação  de  cus tos  às  empresas
concessionárias ou permissionárias de serviços de
t r a n s p o r t e s  e m  d e c o r r ê n c i a  d a s  g r a t u i d a d e s
concedidas por leis aos estudantes e demais usuários
desses serviços.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

   Sala “Pedro Gomes”, em 07 de outubro de 2009.

Luiz Fernando Furtado da Graça
                  PRESIDENTE                                 Salvador de Souza

                                           VICE- PRESIDENTE

Paulo Jorge César
                  1º SECRETÁRIO                José Reinaldo Alves Bastos

                                            2º SECRETÁRIO

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

Vicente de Paula de  Souza Guedes
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR  N° 119
De 19 de outubro de 2009.
(Projeto de lei complementar n.º 18 oriundo do poder Executivo)

Altera o art. 1º e, acrescenta o parágrafo
segundo da Lei Municipal n.º 2.170, dando,
inclusive, outras providências.
A Câmara Municipal de Valença RESOLV E:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Municipal nº. 2.170, de 13 de setembro de
2004, passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
alienar, conceder direito real de uso ou doar condicionalmente,
área pertencente ao Município, cuja planta encontra-se aprovada
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos”.

Parágrafo 1º - A alienação de que trata o caput deste artigo só
poderá ser efetuada após o uso da área, pelo concessionário, por
um prazo não inferior a 05 (cinco) anos.

Parágrafo 2º - Ficam estabelecidas as seguintes condições na
hipótese de doação:

I – Desempenho de forma exclusiva da atividade empresarial pela
própria empresa;

I I  – Em caso de fa lência,  d issolução ou encerramento das
atividades da empresa Donatária , o imóvel será imediatamente
revertido ao patrimônio do Município, com suas benfeitorias, sem
direito a indenização;

III – Fica proibido o Donatário alienar, sublocar, doar, transferir ou
ceder, a qualquer titulo, o imóvel objeto da doação, sobre qualquer
hipótese.

Art. 2º - Excetuando-se o disposto no artigo anterior, continuam em
vigor, e com suas primitivas redações, todos os demais artigos da
lei 2.170 de 13 de dezembro de 2004.

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

 Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2009.

Luiz Fernando Furtado da Graça
                 PRESIDENTE                             Salvador de Souza

                                      VICE- PRESIDENTE

Paulo Jorge César
   1º SECRETÁRIO                     José Reinaldo Alves Bastos

                     2º SECRETÁRIO

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a
presente Lei Complementar. Extraiam-se cópias para as devidas
publicações.

Vicente de Paula de  Souza Guedes
PREFEITO
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Lei n.º  2.463
De 19 de outubro de 2009.
(Projeto de lei nº 45 oriundo do Poder Executivo)

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional
E s p e c i a l  S u p l e m e n t a r  n o  v a l o r  d e  R $
25.000,00 (vinte e cinco mil reais.)

A Câmara Municipal de Valença RESOLVE:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto,
Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), para atender as despesas, assim codificado:

U.O
Identificação 
do Programa

Funcional 
Programática

Categoria 
Econômica

Recurso
Valor da 
Dotação

04.01 PRÓ-JOVEM 08.243.0125.1.
029

44.90.52.00 17 25.000,00

TOTAL 25.000,00

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

U.O
Identif icação 

do Programa

Funcional 

Programát ica

Categoria 

Econômica
Recurso

Valor da 

Dotação

33.90.30.00 15.000,00

33.90.36.00 10.000,00
04.01 PRÓ-JOVEM

08.243.0125.1.
029

17

25.000,00TOTAL

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

       Sala das Sessões, em 19 de outubro de
2009.

Luiz Fernando Furtado da Graça
                 PRESIDENTE                             Salvador de Souza

                                      VICE- PRESIDENTE

Paulo Jorge César
   1º SECRETÁRIO                     José Reinaldo Alves Bastos

                     2º SECRETÁRIO

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

Gabinete do Prefeito, em 03/11/09

Vicente de Paula de Souza Guedes
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL

2453-3777

Lei  n° 2464
De 19 de outubro de 2009
(Projeto de lei n° 044/2009 oriundo do Poder Executivo Municipal)

Dispõe sobre a autorização do Poder
Execu t i vo  Mun ic ipa l    receber  em
comodato veículo  para suporte junto a
Defesa Civil e Guarda Municipal, dando,
inclusive, outras providências.

A Câmara Municipal de Valença
RESOLVE:

Artigo 1° - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a
receber ,  em comodato (a t i tu lo  gratu i to) ,  o  ve icu lo marca
Volkswagen, modelo saveiro 1.6, sem ar condicionado, RENAVAM
n°. 965174255, placa LKQ - 6265, cedido e de posse da promitente
Comandante LOCANTY COM. SERVIÇOS LTDA.

Artigo 2° - Em função da  cessão gratuita, fica o Chefe do Poder
Executivo autorizado a realizar somente despesas de manutenção
do veículo ora cedido, cuja necessidade se der em função de seu
uso e gasto, podendo, para tanto, suplementar.

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

                 Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2009.

Luiz Fernando Furtado da Graça
                 PRESIDENTE                             Salvador de Souza

                                      VICE- PRESIDENTE

Paulo Jorge César
   1º SECRETÁRIO                     José Reinaldo Alves Bastos

                     2º SECRETÁRIO

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

Vicente de Paula de  Souza Guedes
PREFEITO

Resolução nº 812
De 21 de outubro de 2009.
(Projeto de Resolução n.º 24 oriundo do Vereador  Salvador de
Souza – Dodô)

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO VALENCIANO AO
SR. MANUEL AUGUSTO PEREIRA DA SILVA,
DANDO AINDA OUTRAS PROVIDÊCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Valenciano, com base
no art.231, § 1º, alínea “a”, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Valença, ao Sr. Manuel Augusto Pereira da Silva.

Art. 2º - A entrega do Título de que trata o capítulo desta Lei, far-se-
á em Sessão Solene, em dia e hora a serem fixados pelo Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Valença.
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

  Sala das Sessões em 21 de outubro de 2009.

Luiz Fernando Furtado da Graça
                 PRESIDENTE                             Salvador de Souza

                                      VICE- PRESIDENTE

Paulo Jorge César
   1º SECRETÁRIO                     José Reinaldo Alves Bastos

                     2º SECRETÁRIO

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

Luiz Fernando Furtado da Graça
PRESIDENTE

Novos pontos de
vacinação: fique atento

aos novos endereços.

A partir do dia 16 de novembro
de 2009, de segunda-feira a sexta-feira,
das 7h às 16h30, a Sala de Vacinação
estará funcionando exclusivamente na
faixa etária de 0 a 19 anos, no Posto de
Puericultura, que fica na D’Rodolfo
Pena, 156, Bairro de Fátima, onde
serão administradas todas as vacinas
contidas no calendário básico.

Já na Casa de Saúde da Mulher,
situada na Rua Castro Alves, 97,
C e n t r o ,  a  v a c i n a ç ã o  s e r á
exclusivamente para a população
acima de 19 anos. Mais informações
pelo telefone 2458-4796.

Atualize seu endereço para
recebimento dos carnês de

IPTU 2010.
 Retire o formulário na

recepção da PMV ou das
Sub-Prefeituras.

Secretaria Municipal de Fazenda
“Facilitando a vida do contribuinte”

Recuperação de Estradas

As Secretarias de Agricultura e de
Serviços Públicos estão atuando em
parceria na recuperação de estradas
que ligam comunidades do município
de Valença. Os secretários Ricardo
Guedes (Agricultura) e Theodorico
Palmeira (Serviços Públicos) somam
esforços para viabilizar melhorias nos
acessos às localidades mais afastadas
para que a partir desta infra-estrutura
básica, outros serviços possam chegar
para os cidadãos, além de permitir a
inclusão econômica da produção local.




